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মই এই পুস্তকটি সমৰ্পিত কৰিছ�োঁ....
সেই সকলক যিবিলাকে অনন্তকালৰ বাবে জীৱনবিলাক নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ যথেষ্ট
পৰিশ্ৰম কৰি আছে।
আপুনি নিজৰ এই বিচৰাত পৰিচালিত হওক।
তেওঁৰ অহাট�ো নিশ্চিত আৰু তেওঁ পুৰস্কাৰ নিজৰ লগত আনিব।
আৰু অনন্ত জীৱন এইট�োৱেই যে
তেওঁ আপ�োনাক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বৰক
আৰু যীচু খ্ৰীষ্টক, যাক তু মি পঠাইছা,জানক।
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এই পুস্তকৰ বিষয়ে
অনন্তকাললৈ পৰিচালিত এই পুস্তকটি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ক�োন�ো আন
পুস্তকৰ সমানেই পঢ়িব পাৰি।যি এই পুস্তকটি ব্যক্তিগত বা সমূহীয়া অধ্যয়নৰ বাবে
ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁল�োকৰ কাৰণে ছটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, প্ৰত্যেক
আল�োচনাৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। এই অধ্যয়নক ছয় সপ্তাহত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লিখা হৈছে,
কিন্তু আপুনি নিজৰ ইচ্ছা আৰু পৰিকল্পনাৰ অনুসাৰে এইট�ো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে।
এই ভাগব�োৰ আৰু অধ্যায়ব�োৰ এনেদৰে আছেঃ
ভাগ ১ অধ্যায় ১-৩
ভাগ ২ অধ্যায় ৪-৫
ভাগ ৩ অধ্যায় ৬-৭
ভাগ ৪ অধ্যায় ৮-১০
ভাগ ৫ অধ্যায় ১১-১২
ভাগ ৬ অধ্যায় ১৩-১৪
যদি আপুনি এই পুসস্তকটি অনন্তকাললৈ পৰিচালিত অধ্যয়নৰ ভিতৰত পঢ়ি
আছে, তেনেহলে ম�োৰ আপ�োনাক নিবেদন যে আপুনি সপ্তাহৰ শিক্ষাক চাওঁক আৰু
শুনক আৰু সেই ভাগৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজৰ সমূহত সামূহিক ৰুপে দিয়ক। নিজৰ
আগৰ সপ্তাহিক সভাৰ আগতে সমূহৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই আগৰ অধ্যায়ট�ো পঢ়ি
আহক।প্ৰত্যেক সপ্তাহত অধ্যয়নৰ কাৰনে এটা শিক্ষাৰ মন্ত্ৰ।
অনন্তকাললৈ পৰিচালিতৰ শিক্ষাৰ উদাহৰণৰ লগত জনে এফাৱেল সম্ৰাজ্যৰ এই
দৃষ্টান্ত স্বৰুপ কাহিনীক এইশিক্ষাত সন্নিবিষ্ট কৰিছে, যত এটা উল্লেখনীয় বিষয় আছিল
য়েইলিন আৰু প্ৰজাৰ মাজত এনে ল�োকবিলাকৰ সমাগম আছে যিট�ো আমি দিন
প্ৰতিদিনৰ জীৱনত জীয়াই থকাৰ সমাগম।এই অনন্তকাললৈ পৰিচলিতৰ সংবাদৰ এটা
গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ যি কাল্পনিক কিন্তু জীৱনৰ বাস্তৱিকতাৰ লগত লগ লাগি থকা
কথাব�োৰৰ দ্বাৰা সজ�োৱা হৈছে, যিব�োৰে আপ�োনাক অৰ্থা- পাঠক বিলাকক ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যৰ নিগুড় তত্বব�োৰ বুজি পাবলৈ সহায়ক হব।
আপুনি এফাৱেলৰ কাহিনীক এই পুস্তকৰ অধ্যায় ২,৩,আৰু ৮ত পাব। ইয়াক
সূচীপত্ৰত এই চিহ্নৰ
দ্বাৰা ৰেখাংকিত কৰা হৈছে। এই কাহিনীক নাটকীয় ৰুপত
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এফাৱেলৰ অডিয় হলত যি জন বিভৰিৰ ভিডিঅ ষ্ট্ৰিমিংত উপলব্ধ আছে,অংকিত
কৰা হৈছে।
ডাউনল�োড কৰিবলৈ ৱেৱচাইটঃ CloudLibrary.org
পুস্তকৰ আনন্দ লওক।

পাতনি
এনে এটি দিন আহিব যিট�ো দিনত আমি প্ৰতিজনেই ঈশ্বৰৰ সন্মূখত থিয় হম।
প্ৰশ্নট�ো হৈছে আমি প্ৰস্তত হয়নে? শাস্ত্ৰই আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে “এতেকে হে ভাইবিলাক
ত�োমাল�োকে নিজৰ আমন্ত্ৰণ আৰু মন�োনীত হ�োৱাট�ো দৃঢ় কৰিবলৈ অধিক য়ত্ন কৰা
”(২ পিতৰ ১:১০)। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দট�ো হৈছে দৃঢ় কৰা বা নিশ্চিত কৰা।
আপ�োনাল�োকে কেতিয়াবা ক�োন�ো বিষয়ত দৃঢ় বা নিশ্চিত হ�োৱাৰ পিছত বূল
বুলি চিনাক্ত হয়নে?হয়ত�ো ই অসন্তোষজনক হব। এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মই
প্ৰায়েই ৰাস্তা,নিৰ্দেশাৱলী কাৰ্য্যপ্ৰণালী সুত্ৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে নিশ্চিত হওঁ কেৱল যাতে
এইট�ো জানিবলৈ যে মই ভূ ল দিশত আছ�োনে সেই প্ৰকাশন,সমাবেশ নে সুত্ৰব�োৰ
পূণৰ আৰম্ভ কৰা প্ৰয়�োজন।
ই হতাশাজনক। মই দেছ,সময় সহায় বা অৰ্থ অপচয় কৰিল�ো। মই নিশ্চিত
আছিল�ো জান�ো, কিন্তু বাস্তৱিকতে নহয়।এই এক�োই বূল ম�োৰ অনন্ত জীৱনৰ সৈতে
হ�োৱাট�ো মই বিচৰা নাছিল�ো. এই কিতাপখন আন কাৰ�ো বাতকৈ ব্যক্তিগতভাৱে
ম�োক বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছে।
যেনেদৰে এই কিতাপখন এটা দশক পূৰ্বে প্ৰকাশ পালে,জীৱন পৰিবৰ্ত ন হ�োৱা
সীমাহীন খৱৰ মই আৰু ম�োৰ দলে পাল�ো। যেতিয়া আমি এই কিতাপখনৰ
পুনপ্ৰকাশ আৰু আধুনীকীকৰ কৰিবলৈ কঠিনতম কাৰ্য্য ব�োৰ আল�োচনা কৰিছিল�ো
মই জানিছিল�ো আমি এইট�ো কৰিবি লাগিব।ম�োৰ এক প্ৰৱল অনুভূতি আছিল যে
এই পুস্তিকাত থকা বাৰ্তাব�োৰ খূউব জৰুৰী আৰু বুজাও কঠিন। শুভৰ্বাতাৰ এজন
বাৰ্তাবাহক হিচাপে, আনক সত্য আৰু অনুগ্ৰহৰে অনন্ত জীৱনলৈ প্ৰস্তত কৰাৰ বাহিৰে
আৰু অন্য মহৎ আহৱান নাই।মই বিচাৰ�ো আপুনি অনন্তজীৱনলৈ নিশ্চিত হওক।
গম্ভীৰ সত্য এইট�ো যে,আমি যেতিয়া আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ সন্মূখত থিয় হম,
তেতিয়া আমি পুণৰ চেষ্টা কৰাৰ সময় অতি পলম হৈ যাব।ম�োৰ আশা আৰু
নিবেদন যেতিয়া আপুনি এই বাৰ্তাট�ো পঢ়িব বা পুনঃ পঢ়িব,
পবিত্ৰ আত্মাই তেওঁৰ অনুগ্ৰহ আৰু দয়াৰে লিশ্চিত অনন্ত জীৱনৰ দিশে আপ�োনাক
আগবাঢ়ি য�োৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব।
ধন্যবাদেৰে
জন বিভৰি
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পৰিচয়
আমাৰ মন�োয�োগ আকৰ্ষণ কৰা এই অনন্তকাল আচলতে কিছু ,আনকি ই
প্ৰতিজনক প্ৰভাম্বিত কৰিবলৈ সক্ষম নে?
এই একেই ভু ল ম�োৰ অনন্ত জীৱনৰ সৈতে হ�োৱাট�ো মই বিচৰা নাছিল�ো।এই
কিতাপখন আন কাৰ�োবাতকৈ ব্যক্তিগতভাৱে ম�োক বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছে।
যেনেদৰে এই কিতাপখন এটা দশক পূৰ্বে প্ৰকাশ পালে,জীৱন পৰিবৰ্ত ন হ�োৱা
সীমাহীন খবৰ মই আৰু ম�োৰ দলে পাল�ো।যেতিয়া আমি এই কিতাপ খনৰ
পুনঃপ্ৰকাশ আৰু আধুনীকীকৰন কৰিবলৈ কঠিনতম কাৰ্য্য ব�োৰ আল�োচনা কৰিছিল�ো,
মই জানিছিল�ো আমি এইট�ো কৰিবই লাগিব।
ম�োৰ এক প্ৰৱল অনুভুতি আছিল যে এই পুস্তিকাত থকা বাৰ্তাব�োৰ খুউব
জৰুৰী আৰু বুজাও কঠিন।শুভৱাৰ্তাৰ এজন বাৰ্তাবাহক হিচাপে আনক সত্য আৰু
অনুগ্ৰহৰে অনন্তজীৱনলৈ প্ৰস্তত কৰাৰ বাহিৰে আৰু অন্য মহ- আহবান নাই।মই
বিচাৰ�ো আপুনি অনন্তজীৱনলৈ নিশ্চিত হওক।আবহাৰ ষ্ট্ৰেচৰ অনুৰপ
ু কাহিনী।এজন
অঘৰী হৈ থকা এজন অষ্ট্ৰেলিয়ান।তেওঁ প্ৰথন বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এটা নিস্কৰ্মা আৰু
ক্ষু দ্ৰ অপাৰধৰ আৰু মদ্যপানেৰে সৈতে এটা নিৰাশাজনক জীৱন কটাইছিল।এই সকল�ো
১৯৩০ চনৰ আগষ্টত যেতিয়া যীচু ক লগ পালে পৰিবৰ্ত ন হল। আৰু তাৰ পিছতেই
পালকৰ ক্ৰন্দন শুনিবলৈ পালে, “ম�োৰ আকাংশা চিডনীৰ সকল�ো পথত অনন্ত বাক্য
চিঞৰিম,”তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল এই ক্ৰন্দনক তেওঁ বাস্তৱত পৰিচালিত কৰিব।
আবহাবে প্ৰতি ৰাতিপূৱা এঘন্টা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল।আৰু ৫ আৰু ৫-৩০ বজাৰ
ভিতৰত ঘৰ এতি ঈশ্বৰে লৈ য�োৱা ঠাইত তেওঁ গৈছিল।আৰু চিডনীৰ খ�োজকঢ়া
ঠাইত প্ৰায় প্ৰতি ১০০ ফূ ট দুৰত্বত তেওঁ এটা শব্দ লিখিছিল,অনন্ত কাল। এনেদৰে
২০ বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁৰ কাৰ্য্য আছিল এক ৰহস্য।ক�োনে মাত্ৰ এটা শব্দ
লিখিছে,ত-ক্ষণাত আৰু দীৰ্ঘম্যাদি সময়ত ইয়াৰ বিষয় সীমাহীন চিন্তাচৰ্চা হল। এই
গুপ্ত ব্যক্তিজনৰ এটা শব্দৰ প্ৰভাৱ আৰু অংশ বাৰু শক্তিশালী আছিলনে?১৯৫৬
চনৰ এই সমস্যা সমাধান ন�োহ�োৱালৈকে এই শব্দৰ ফল প�োৱা নাছিল।ইয়াৰ দুই
বছৰৰ পিছত ১৯৬৭ চনত আবহাবৰ মৃত্যু হল।চিডনীৰ কবি Douglas Steewert
য়ে এই শব্দৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু শব্দট�োক অমৰত্ব কৰে।সেই লাজ লগা ৰহস্য
কবি আবহাবৰ যাৰ কাম আছিল মাত্ৰ এটা শক্তিশালী শব্দ সময় আৰু ব্যৱধানৰ
চৰম গভীৰতাৰ খ�োজকঢ়া আৰু তাত তেওঁৰ শব্দ ক�োৱা হৈছিলআৰু শুনিছিল
অনন্তকাল,অনন্তকাল,ইয়ে তেওঁক ঘন্টাৰ দৰে প্ৰচণ্ড আঘাত কৰিছিল স্বৰ্গৰ পৰা
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সুমধুৰ ধ্বনী,নৰকৰ পৰা অন্ধকাৰত এটা শব্দৰ ঘ�োষনাই সমুদায় দেশক স্পৰ্শ
কৰিলে।আবাহাবৰ বাক্য প্ৰজন্মৰ বাবে স্হাপত্যবিদ Ridly Smith ৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত
কৰা হৈছে, যি এটা বৰ্গাকাৰ তামৰ ফলিত ইয়াক প্ৰকাশ কৰিছে।এই তামৰ ফলিক
পিছত পৃথিৱীৰ চাৰি বিলিয়ন আত্মাই দৰ্শন কৰিছে।
অনন্ত জীৱনৰ দ্বাৰাই চালিত
যেনেদৰে তেওঁবিলাকে চিডনীত অলিম্পিকৰ মুকলি অনুস্হান টিভিত উপভ�োগ
কৰিছিল আৰু তাৰ�োপৰি নৱবৰ্ষৰ পূৰ্ব সন্ধিয়া। চিডনী Harbor bridge আতচ বাজিৰে
যি শ�োভা কৰিছিল।আৰু সকল�ো মানুহক আকৰ্ষণ কৰিছিল ঠিক তেনেদৰেই,অনন্ত
জীৱনে সকল�ো মনুহৰ মন আকৰ্ষন কৰে।ক�োন�ো জাতি,উপজাতি,লিংগই ইয়াৰ
প্ৰতিবন্ধক হব ন�োৱাৰে।
এটা নজনা অন্তবাসী অৱস্হাত আমি অনন্ত জীৱনৰ দ্বাৰাই আমাৰ হৃদয় আৰু
অনুভূতিত সৃষ্টি হৈছ�ো। সেয়েহে জ্ঞানীৰ কৰ্ম এনে হব যে সৃষ্টিকৰ্তাই অনন্ত জীৱনৰ
উদ্দেশ্য কি কৈছে তাক গম্ভীৰতালৈ গৈ অনুসন্ধান কৰা। সদ�ৌ শেষত তেওঁৰ
বাক্যত কৈছে, “আদিৰে পৰা মই তেওঁ, ম�োৰ হাতৰ কৰ্ম্মৰ উদ্ধাৰ কৰ�োতা ক�োন�ো
নাই।”(যিচয়া ৪৩:১৩ পদ)
এইট�োৱেই হৈছে একমাত্ৰ কাৰণ যাৰ বাবে আপুনি এই কিতাপখন হাতত তু লি
লৈছে। মই বিশ্বাস কৰ�ো আপ�োনাৰ পচন্দ সুদক্ষ্য। আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আহক একেলগে
প্ৰাৰ্থনা কৰ�ো।এই প্ৰাৰ্থনা ম�োৰ অধ্যয়নৰ সময়ত উচ্চস্বৰে কৰিছিল�ো এতিয়া ম�োৰ
সৈতে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰাট�ো ইচ্ছা কৰ�ো।
প্ৰিয় প্ৰভু ,সকল�োৰে নিৰ্মাতা,আৰু বিশ্বৰসৰ্বোপৰি ঈশ্বৰ,আপ�োনাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ
দ্বাৰা যি আপ�োনাৰ আমন্ত্ৰণ,মই সেই আমন্ত্ৰণৰে আমন্ত্ৰিত আপ�োনাৰ সেৱক জন
বিভৰি সৈতে ম�োক�ো অভিষিত্ব কৰিব।ম�োৰ চকুৱে যেন চাবলৈ আৰু কাণেৰে শুনি
পাবলৈ ম�োক আৰ্শীবাদ কৰিব।আৰু হৃদয়ৰে বুজি পাবলৈ আপুনি যি কৈছে তাক
হৃদংগন কৰিবলৈ যি সংবাদ ম�োক পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই সহায় কৰিবা।ম�োৰ যি
ইচ্ছা ম�োৰ যি জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু জীৱনৰ সকল�ো আনন্দতাৰ লগতে অনন্ত জীৱনৰ
কথাও যাতে বুজি পাব পাৰ�ো তেনে সুমতি দিয়া।কেৱল মাত্ৰ আপ�োনাকে নহয় স্বৰ্গীয়
পিতৃ ৰ ৰুপৰ দ্বাৰাইহে অনন্তজীৱনৰ কথাৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিম।ধন্যবাদ।
আহক আৰম্ভ কৰ�ো পবিত্ৰ আত্মাই আপ�োনাক এই অনন্ততাৰ কথাব�োৰ জানিবলৈ
সক্ষমতা প্ৰদান কৰে,এইট�ো কেনে আচৰিত।

14

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

ভাগ ১

অধ্যায় ১

অনন্তকাল
“আমি জ্ঞানৰ অন্তঃকৰণ লাভ কৰিব পৰাকৈ, আমাৰ আয়ুসৰ কাল গণনা
কৰিব পৰাকৈ শিক্ষা দিয়া। আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ যিহ�োৱাৰ স�ৌন্দৰ্য্য আমাৰ ওপৰত
প্ৰকাশিত হওক। তু মি আমালৈ আমাৰ হাতৰ কৰ্ম সিদ্ধ কৰা, এনে কি, আমাৰ
হাতৰ কৰ্মকেই সিদ্ধ কৰা”
(গীতমালা ৯০:২, ১৭ পদ)।
অধিকাংশ ল�োকে এনে জীৱন নিয়াব বিচাৰে যাৰ ক�োন�ো উদ্দেশ্যই নাথকে।
এইট�ো জীৱন আমি কেনেকৈ নিয়াম সেই কথা বা য�োগ্য ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা
হয়। ওপৰত দিয়া পদত এইট�ো ম�োচিৰ প্ৰাৰ্থনা আছিল। তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ
উত্তম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ পৰা বুদ্ধি বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছিল। জীৱনত এবাৰ
হেৰাই য�োৱা বস্ত আক�ৌ পুনঃস্হাপিত কৰিব পৰা যায়, কিন্তু সময়ৰ দুৰব্যৱহাৰে
কেতিয়াও পুনঃস্হাপিত কৰিব পৰা নাযায়। এবাৰ সূৰ্য্য অস্হ হৈ গলে সেইট�ো
গ�োটেই দিনট�োৰ কাৰণে সমাপ্ত হৈ যায়।
ম�োচিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থনাৰ শেষ এনেদৰে কৰিছে, “তু মি আমালৈ আমাৰ হাতৰ কৰ্ম
সিদ্ধ কৰা” এই বাক্যক তেওঁ পুনৰাবৃত্তি কৰিছে। কিয়? ম�োচিৰ ভাষাৰ ব্যায়কৰণত
ক�োন�ো সমস্যা নাছিল। কিন্তু এইট�ো য়নানী ভাষাত দেখুওৱা ভাষাৰ ব্যায়াকৰণক
দৰ্শাইছে।
বাক্যক পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ অৰ্থ এইট�ো সেইট�ো কথাত জ�োৰ দিয়া কথা।ইংৰাজী
বা আমাৰ নিজৰ ভাষাত আমি কিবা শব্দ বাক্যৰ ওপৰত জ�োৰ দিবলৈ বিচাৰিলে
আমাৰ ওচৰত ইয়াৰ বিকল্প আছে। আমি সেই শব্দ বা বাক্যক ৰেখাকৃ ত কৰ�োঁ,
ইটালিক কৰ�োঁ, আখৰ বিলাকক ডাঙৰ কৰ�োঁ, শব্দৰ আগত অনেক অংকিত চিহ্ন
লগাই দিওঁ। এইধৰণে পঢ়া বিলাকৰ মন�োয�োগ বাক্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা হয় যাতে
তেওঁ তাৰ মহত্বক বুজি পায়। কিন্তু য়ুনানীত লিখ�োঁতে সময়ত শব্দক বা বাক্যত
জ�োৰ দিবলৈ দুবাৰকৈ লিখা হয়, আৰু সেইসকলে লিখ�োঁতে সদায় সাৱধানেৰে লিখে।
বাইবেলৰ এই ভাগত এই বাক্য দুবাৰকৈ লিখা হৈছে, সেইট�ো আমাৰ কাৰণে এইট�ো
প্ৰকাশ কৰে যে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আছে আৰু তেওঁ সেইট�ো কৰিবলৈ ইচ্ছুক আৰু সাজু
আছে। তেওঁ ঈশ্বৰেই হয় যিয়ে সেই কথাত জ�োৰ দিছে।
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আমাক সফলতাৰ আনন্দ উপভ�োগ কৰিবলৈ উৎপন্ন কৰা হৈছিল। ঈশ্বৰে বিচাৰে
যে আমাৰ জীৱন এক বিশেষ হওক। এইট�োৱেই ঈশ্বৰৰ প্ৰথম ইচ্ছা আছিল। আমাৰ
নহয়। এই কথা তেওঁ সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিছে। মই ইয়াত কেৱল দুটা
উদাহৰণ আপ�োনাৰ আগত ৰাখিছ�োঁ। প্ৰথম আৰু যিহ�োৱা ত�োমাৰ ভালৰ কাৰণে
ত�োমাৰ সকল�ো কৰ্ম্মত.... আনন্দ কৰিব (দ্বিতীয় বিলৰণ ৩০:১০ পদ) “সকল�ো
কৰ্ম্মত”এই শব্দক ধ্যান কৰক, ইয়াত লিখা নাই কিছু মান কৰ্ম্মত বুলি।
আক�ৌ এবাৰ আমি পঢ়িম, “এই ব্যৱস্হা-পুস্তকখিনি ত�োমাৰ মূখৰ পৰা আঁতৰি
নাযাওক, কিন্তু তাত লিখা আটাইখিনিকে পালন কৰি সেই মতে কাৰ্য্য কৰিবলৈ
তু মি দিন্ ৰাতিয়ে তাক ধ্যান কৰা, কিয়ন�ো তাকে কৰিলে, ত�োমাৰ শুভগতি হব।
আৰু তু মি কৃ তকাৰ্য্য হবা।” (যিহূ চুৱা ১:৮)।
সফলতাৰ আনন্দ উপভ�োগ কৰিবলৈ হলে ঈশ্বৰীয় জ্ঞান হ�োৱাট�ো আৱশ্যক
আছে। বাক্যত লিখা আছে, “যি মানুহে জ্ঞান লাভ কৰে, তেওঁ নিজ প্ৰাণক প্ৰেম
কৰে, যি ক�োন�োৱে বিবেচনা ৰক্ষা কৰে, তেওঁ মঙ্গল পায়”(হিত�োপদেশ ১৯:৯ পদ)
বুদ্ধিয়ে আমাক সময়মতে য�োগ্য নিৰ্ণয় ল�োৱাত য�োগ্যতা প্ৰদান কৰে।
বুদ্ধি কেৱল মাত্ৰ যি বিলাক তেজ চিন্তাৰ ল�োকৰ বাবে নহয়, বুদ্ধি তেওঁল�োকৰ
বাবেও হয় যিবিলাকে ঈশ্বৰক মানে আৰু খ্ৰীষ্টত প�োৱা যায়। যদি আপ�োনাৰ উদ্দেশ্য
অনন্তকালত উল্লেখনীয়তাৰ হয় তেন্তে আপ�োনাক এইট�ো কাম ঈশ্বৰীয় বুদ্ধিৰে কৰিব
লাগিব-এই সংবাদট�ো এই বিষয়েই লিখা হৈছে।
বুদ্ধিয়ে সফলতাক উ-পন্ন কৰে যিট�োৱে সদাকালৰ বাবে স্হায়ী সন্তোষ্টি আৰু
পুৰস্কাৰ আনে। “তু মি জ্ঞানৱান হলে, নিজৰ অৰ্থেই জ্ঞানৱান হবা, আৰু নিন্দক
হলে অকলেই তাৰ ভাৰ ববা”(হিত�োপদেশ ৯:১২ পদ)।ঈশ্বৰে কেৱল আপনৈক
সফল হ�োৱাট�ো নিবিচাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁ আপ�োনাক পুৰস্কাৰ�ো দিব বিচাৰে।
আহকচ�োঁন ঈশ্বৰৰ বাক্যক আৰু এবাৰ মন কৰ�োঁ, “যিহ�োৱাই সিদ্ধবিলাকৰ সকল�ো
দিন জানে, আৰু তেওঁল�োকৰ আধিপত্য চিৰকাললৈকে থাকিব।”(গীতমালা ৩৭:১৮
পদ)।
ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আমি সফল হওঁ এই কথা বৰ্ত মান কিছু বছৰৰ পৰা
মণ্ডলীবিলাকত অধিক মাত্ৰাত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, আৰু এনেকৈ কৰিবই লাগে। কিন্তু
অনেক বাৰ সফলতাক ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিভংগীৰে নহয় কিন্তু সংসাৰৰ হিচাপে পাবলৈ যত্ন
কৰা হয়। এইট�ো অনন্ত কালৰ ভাৱেৰে নহয় কিন্তু ক্ষন্তেকীয়া আনন্দৰ ৰুপেৰে দেখা
যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ দৃষ্টি আৰু বুজাৰ শক্তিত কেৰুণ আহি পৰে। যাৰ পৰিণাম
আমাৰ প্ৰচেষ্টা অয�োগ্য পথদৰ্শকৰ আধাৰত কৰা হয়।
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এদিন আমি সকল�োৱে সৃষ্টিৰ ন্যায়কৰ্তা যীচু ৰ আগত থিয় হম। যদি আমি পবিত্ৰ
জীৱন ঈশ্বৰীয় বুদ্ধিৰ অনুসাৰে চলিছ�োঁ তেনেহলে আমি অনন্তকালীন পুৰস্কাৰ পাম।
যদি আমি নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰ্য্যতে অয�োগ্য পথগৰ্শকৰ অনুসাৰে চলিছ�োঁ তেনেহলে
আমাক দণ্ড দিয়া হব অন্যথা আমি অনন্তকালৰ বাবে হেৰাই যাম। এইকাৰণে
কিছু সময় এইট�ো চাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰাট�ো ভাল হব যে আমি ক�োনট�ো দিশে গৈ
আছ�োঁ আৰু সেইট�োৱে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে।
এই কিতাপৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নিজৰ জীৱনৰ মানদণ্ড কেৱল আজিৰ কাৰণে নহয়
কিন্তু অনন্তকালৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিব লাগে। ইয়াক কেনেধৰণে কৰিব লাগে
ইয়াৰ বিষয়ে পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত একেবাৰে স্পষ্ট কৰা হৈছে। যদি আমি নিজৰ জীৱনৰ
মানদণ্ড অনন্তকালৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰ�োঁ তেনেহলে আহক তাক বুজিবলৈ
স�োনকালে আৰম্ভ কৰ�োঁহক।

অনন্তকাল
এই দুটা পদক মন দি পঢ়কঃ
“চ�োৱা,ঈশ্বৰ মহান আৰু আমাৰ জ্ঞানৰ অগম্য তেওঁৰ বছৰৰ সংখ্যাৰ
অনুসন্দান কৰা অসাধ্য.” (ইয়�োব ৩৬:২৬)
...তেওঁ সকল�োকেই নিজ নিজ কালত সুন্দৰ কৰিছে, আৰু তেওঁবিলাকৰ
হৃদয়ত অন্ত কাল�ো ৰাখিছে তথাপি এনেকৈ ৰাখিছে, যে আদিৰে পৰা অন্তলৈকে
ঈশ্বৰে কৰা কাৰ্য্যৰ তত্ব ক�োনেও উলিয়াব ন�োৱাৰে।(উপদেশক ৩:১১)।
অনন্তকাল। এইট�ো কি? ইয়াক কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যাব? ইয়াক
কেনেকৈ বুজিব পৰা যাব? এটা শব্দক�োষে ইয়াকে, “অনন্ত সময়”এইদৰে ব্যাখ্যা
কৰিছে, আৰু এটা শব্দক�োষে কৈছে, “এই সময়ৰ পাছৰ অস্হিত্ব” এইট�ো কেনেকৈ হব
পাৰে যে,এটা শব্দক�োষে ইয়াক সময়ৰ অনন্তকাল আৰু আন শব্দক�োষে এই সময়ৰ
পাছৰ অস্হিত্ব বুলি ব্যাখ্যা কৰিছে? আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আজিলৈকে ক�োন�োৱে প্ৰশ্ন
কৰা নাই? কি আমি সেই বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নুতুলিম নে বাৰু যিট�ো
কিতাপত ক�োৱা হৈছে, মাছ কাঁইট থকা প্ৰাণী যি পানীত থাকে, আৰু দ্বিতীয়ট�ো
কিতাপত ক�োৱা হৈছে যে মাছ পানীৰ বাহিৰৰ সামান্য পৰিবেশত থকা প্ৰাণী। আমি
স�োনকালেই বুজি পাম ক�োনট�ো কিতাপ ভূ ল ধাৰণা দিছে আৰু সেইট�ো আমি পেলাই
দিম। তেনেহলে আমি এই ব�োৰৰ এটা শব্দক�োষে অনন্তকাৰলৰ ধাৰণাট�ো ভূ ল দিছে
বুলি কৈ কিয় পেলাই নিদিওঁ?
অনন্তক
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সঁচা কথাট�ো হল যে অনন্তকালক নিজৰ সাধাৰণ বুদ্ধিৰে বুজি প�োৱাট�ো সম্ভৱ
নহয়। আমাৰ চিন্তাদাৰা সীমিত, আমি আগলৈ হবলগা বা অনন্তকালৰ কথাব�োৰ
বুজিবলৈ অসমৰ্থ। মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছ�োঁ, এক মিনিট সময় ৰৈ চিন্তা
কৰক সংসাৰৰ অন্ত কত আছে? তাৰ বাহ্য়িক সীমাৰ বিষয়ে ভাৱক। যদি আপুনি
কল্পনা কৰিব পাৰে তেনেহলে চিন্তা কৰক এই বিশ্বব্ৰমাম্ঢৰ সীমাত কি আছে?
এইট�ো কিবা বেৰ আছে নেকি? সেইট�ো কিহৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে? কিমান
ডাঙৰ আছে?এই বেৰৰ বাহিৰত বিশ্বৰ অন্তৰ শেষ বিন্দু আছে নেকি? যদি আছে
তেনেহলে এই বেৰৰ সিপাৰে কি আছে? কি অধিক বহুল ঠাই? এই বহুল ঠাইক
বিশ্বৰ আগত এটা অবিভাজ্য অংশ বুলি ক�োৱা নহব নে? অলপ সময় ৰৈ আৰু
ইয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক।
আপুনি হয়ত�ো অন্তহীন কালৰ বিষয়ে ভাৱিছে? আপুনি
কেতিয়াবা কল্পনা
কৰিছেনে বাৰু কেতিয়াও শেষ ন�োহ�োৱা খালত পৰি আছে আৰু সঘনাই পৰিয়েই
আছে বুলি? আপুনি কত�ো গৈ নৰলেও বা অন্ত দেখা প�োৱা নাযায়। আপুনি সঘনাই
পৰিয়েই থাকিব। দুটা কথা আছে, কেৱল এটা নহয়, আপুনি মানসিক বিচাৰধাৰাক
অলপ ইয়াত জ�োৰ দিয়ক, প্ৰথম এই সুৰংগত কিবা লগাই থ�োৱা নাই, দ্বিতীয়তে
আমি অন্তহীন পৰি য�োৱাৰ অনুভৱ কৰ�োঁ। এইট�ো বুজা কঠিন, আৰু ভাৱ�ো যে
এই বিজ্ঞান কাল্পনিক বুলি। কিন্তু এই ধৰণৰ ঠাইৰ উল্লেখ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত সাত বাৰ
কৰা হৈছে।
ঈশ্বৰ যি মানুহৰ সৃষ্টিকৰ্ত্তা তেওঁৰ সমন্ধে কি বুলি ভাৱে? এক্ষন্তেক ৰৈ তাৰ
আৰম্ভণিৰ কথা চিন্তা কৰক,----বা মই কম যাৰ ক�োন�ো আৰম্ভই নাই।ঈশ্বৰৰ
বাক্যই কৈছে যে, তেওঁ অনাদি কালৰ পৰা অনন্তকাললৈকে আছে। যদি তেওঁৰ জন্ম
নাই হ�োৱা---ক�োন�োৱে তাক বন�োৱা নাই—তেনেহলে তেওঁ যি আছে তেওঁ কৰ পৰা
আৰম্ভ হৈছে? তেওঁ কেনেকৈ বিকশিত হল?
সত্যট�ো এইট�োৱেই যে তেওঁ ঈশ্বৰ হবলৈ বিকশিত হ�োৱা নাই, গীতকাৰে কৈছে,
“পৰ্ব্বতব�োৰ উ-পন্ন হ�োৱাৰ আগেয়ে তু মি পৃথীৱী আৰু জগত সৃজন কৰা পূৰ্বেই
অনাদি কালৰ পৰা অনন্তকাললৈকে তু মিয়েই ঈশ্বৰ”(গীতমালা ৯০:২ পদ) এই
কথাত অলপ চিন্তা কৰক। যদি আপুনি এনেকৈ কৰে তেনেহলে আপুনি চিন্তিত হৈ
পৰিব। কিয়ন�ো ইয়�োব নিজৰ পুস্তকত কৈছে, “অনন্তকালক ক�োন�োৱে বুজি প�োৱাট�ো
সম্ভৱ নহয়”।
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আমাৰ হৃদয়ত স্হাপিত
যি সত্যক ক�োৱা হল সেইট�ো আমি নিজৰ স্বাভাৱিক বুদ্ধিৰে বুজি প�োৱাট�ো
কঠিন, কিন্তু আমাৰ নিৰ্ম্মানকাৰী জনে সেইট�ো আমাৰ হৃদয়ত ৰাখিছে। অনন্তকাল
আমাৰ হৃদয়ত জনা আছে। এইট�ো প্ৰত্যেক ল�োকতে উ-পন্ন হৈছে, এইকাৰণেই মূৰ্খ
ব্যক্তিজনে নিজৰ হৃদয়ক কৈছিল, “ক�োন�ো ঈশ্বৰ নাই” (গীতমালা ১৪:১ পদ)
মন কৰক এই বাক্যই এইট�ো ক�োৱা নাই যে, “মূৰ্খই নিজৰ মনত কলে” অনেক
নাস্তিক আছে যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ অস্হিত্বক স্বীকাৰ নকৰে, কিন্তু তেওঁল�োকৰ হৃদয়ত
তেওঁল�োকে জানে যে ঈশ্বৰৰ অস্হিত্ব আছে বুলি। কিয়ন�ো অনন্তকাল তেওঁল�োকৰ
হৃদয়ত ৰ�োৱা হৈছে। তেওঁল�োকে নিজৰ হৃদয়ক বিকৃ ত দশালৈকে কঠ�োৰ কৰা নাই।
ম�োৰ এজন বন্ধু অনেক বছৰ ধৰি গুঢ়া নাস্তিক আছিল—বা তেওঁ তেনে
মানিছিল। তেওঁ কাক�ো তেওঁৰ আগত প্ৰচাৰ কৰিব দিয়া নাছিল। এবাৰ তেওঁ
নিজৰ এজন বন্ধুৰ হাতৰ পৰা বাইবেল কাঢ়ি লৈ মাটিত পেলাই দিলে আৰু গচকি
সেইজন ব্যক্তিক আৰু বাইবেলক�ো গালি পাৰি আছিল। তেওঁ সেই খ্ৰীষ্টীয় ব্যক্তিজনক
দুৰ্বল আৰু বুৰ্বক বুলি কলে।
পাছত অনেক বছৰ নিজকে নাস্তিক হিচাপে ঘ�োষনা কৰাৰ পাছত, এই ব্যক্তিজনৰ
বুকুত অসহ্য বিষ উ-পন্ন হল। ডাক্তৰ বিলাকে জানিবলৈ তেওঁৰ শৈল্যচিকিৎসা
কৰিলে। তেওঁল�োকে বুকুৰ যি ভাগ খুলিছিল সেই অংশট�ো ততাতিয়াকৈ বন্ধ কৰি
তেওঁক কলে যে তেওঁৰ ওচৰত জীয়াই থাকিবলৈ মাত্ৰ ২৪ ঘন্টা বাকী আছে।
সেই ৰাতি যেতিয়া তেওঁ বিচনাত বাগৰি আছিল, তেওঁ গম পালে যে এতিয়া
তেওঁ অনন্তকালৰ স্হানত যাব আৰু তেওঁ তাত একেবাৰেই যাব বিচৰা নাছিল।
তেওঁ সেই কথাট�ো কেনেকৈ জানিছিল? কিয়ন�ো তেওঁ কাক�ো শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ
কৰিবলৈ দিয়া নাছিল।কি এনেকৈ হব পাৰে নেকি যে তেওঁৰ হৃদয়ত অনন্তকাল
ৰ�োৱা আছিল নেকি? ঈশ্বৰে সকল�ো মানৱজাতিৰ কাৰণে এই ধৰণেই কৰিছে, “এই
কাৰণে ঈশ্বৰৰ বিষয়ক জ্ঞান তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰকাশিত হয়।“কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ বিষয়ে
যি জানিব পৰা যায়,সেয়ে সিহঁ তত প্ৰকাশিত আছে,কাৰণ ঈশ্বৰে তাক সিহঁ তলৈ
প্ৰকাশিত কৰিলে।”(ৰ�োমীয়া ১:১৯ পদ)।
সেই ৰাতি সেই বন্ধু জনৰ হৃদয় কাম কৰা বন্ধ কৰিলে। তেওঁ মিজৰ শৰীৰ
এৰি ভিক্ষন ঘ�োৰ অন্ধকাৰত নামি গল। অন্ধকাৰ ইমানেই ঘ�োৰ আছিল যে তেওঁ
অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁ যেন অন্ধকাৰকেই পিন্ধি লৈছে। প�োহৰৰ এটি ক্ষু দ্ৰ কিৰণ�ো
দেখা প�োৱা দিয়া নাছিল। পৰি পৰি অলপ সময়ৰ পাছত তেওঁ এটা ভয়ঙ্কৰ মাত
অনন্তক

21

শুনিবলৈ পালে। এটা অত্যন্ত সামৰ্থৱান শক্তিয়ে তেওঁক নৰকৰ ফালে টানি নিলে
সেই সময়তেই তেওঁ নিজৰ শৰীৰত পুনৰ আহিলে। তেওঁ পুনৰ জীৱিত হৈ গল।
দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপূৱা তেওঁ এজন খ্ৰীষ্টীয় ব্যক্তিক মাতিলে যাক তেওঁ জানিছিলে।
তেওঁৰ বন্ধু জনে আহি তেওঁক যীচু খ্ৰীষ্টৰ পৰিত্ৰামৰ শুভবাৰ্তা শুনালে। যেতিয়া তেওঁ
যীচু ক উদ্ধাৰকৰ্তাৰুপে স্বীকাৰ কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ সেই বন্ধু জনে তেওঁৰ সুস্হতাৰ
কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। তিনি সপ্তাহৰ পাছত তেওঁ সুস্হ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা
বাহিৰত আহিল। নিজৰ অনন্তকালৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ তেওঁ য�োৱাৰ আগেয়ে অনেক
বছৰ কাল জীৱিত থাকিলে। এইট�ো এটা চলা-ফূ ৰা কৰা আচৰিত কৰ্ম্ম আছিল।
নাস্তিক হ�োৱা হেতু কে এই ব্যক্তিজনে ঘ�োষনা কৰিছিল যে ঈশ্বৰৰ নাই বুলি,
কিন্তু অনন্তকাল তেওঁৰ হৃদয়ত ৰ�োৱা আছিল। অন্যহাতে মুৰ্খ সেইজন যি জনে
কেৱল নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰত্বত্তক অস্বীকাৰ কৰে তেনে নহয়, কিন্তু নিজৰ
হৃদয়ত বিবেকেদি শূন্য হ�োৱালৈকে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰে। সি কাৰ�োঁ কথাত নাহে।
এইট�ো এটা কথা ক�োন�োবাই নিজৰ জ্ঞানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে। সেইট�ো সলাব
পৰা যায়। কিন্তু নিজৰ হৃদয়ক কঠ�োৰ কৰাট�ো অন্য এক কথা। নতু ন বাইবেল
শব্দক�োষে ইয়াক এনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিছে, “বাক্যত মূৰ্খ সেইজন ব্যক্তি যি ঈশ্বৰৰ
ভয়ক পূৰভ
্ণ াৱে নিজৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়ে আৰু তেওঁ ভাৱে যে বহুত সহজভাৱে
ঈশ্বৰৰ ধাৰ্মিকতাৰ অনন্তকালীন সিদ্ধান্তৰ উপেক্ষা কৰি পাব বুলি।”
মূৰ্খই আচলতে নিজৰ মনত মানি লয় যে ক�োন�ো ঈশ্বৰ আছে, কিন্তু মিজৰ
হৃদয়ত তাৰ অস্হিত্বক অস্বীকাৰ কৰে। এইট�ো তাৰ ব্যৱহাৰতেই দেখা প�োৱা যায়।
ঈশ্বৰৰ ভয়ে পবিত্ৰ আত্মাৰ ওচৰত ৰাখে। যদি এই ভয় সমাপ্ত হৈ যায় তেন্তে আমাৰ
কাৰণে ক�োন�ো আশা বাছি নাথাকে। প�ৌলে কৈছে, “হে ভাইসকল, হে আব্ৰাহামৰ
বংশৰ সন্তানবিলাক, আৰু ত�োমাল�োকৰ মাজত ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰখাবিলাক, আমালৈ এই
পৰিত্ৰাণৰ বাক্য পঠ�োৱা হৈছে।” (পাঁচনি কৰ্ম্ম ১৩:২৬ পদ)যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ ভয়
কৰে তেওঁল�োক কেৱল অনন্তকালৰ জীৱনত সংবাদ শুনিবলৈ পাব।

অনন্তকাল বিশ্লেষণ কৰা হৈছে
অনন্তকাল আমাৰ হৃদয়ত ৰ�োৱা হৈছে, তথাপি সেইট�ো নিজৰ বিচাৰ আৰু
জ্ঞানেৰে বুজি প�োৱাট�ো অসম্ভৱ।এইকাৰণেই ইয়াক বিশ্লেশণ কৰা হয় যাতে ইয়াক
আপুনি হৃদয়েৰে শুনি পায়। আচলতে এই পুস্তকট�ো সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাবলৈ আৰু
ইয়াৰ পৰা শিক্ষা পাবলৈ হলে আপ�োনাক এনে কৰাট�ো উচিত হব। আপুনি এইট�ো
কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? সৰ্ব্বপ্ৰথমে আপুনি এইট�ো স্বীকাৰ কৰক যে আপ�োনাক
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পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায়ৰ আৱশ্যক আছে। আৰু তেওঁৰ সহায়ৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক।
তেওঁ আপ�োনাৰ অন্তৰআত্মাৰ লগত কথা পাতিব কিন্তু আপ�োনাৰ বিবেকৰ লগত
নহয়। দ্বিতীয়তে সত্যৰ কথাত যদি আপ�োনাৰ হৃদয়ক খেদ লাগে তেন্তে অলপ ৰৈ
সেই কথাত ধ্যান কৰক। এই পুস্তকট�ো ততাতিয়াকৈ পঢ়িব নালাগে।যদি আপুনি
এনেকৈ কৰে তেন্তে আপ�োনাক অধিক লাভ নহব।

ঈশ্বৰৰ অনন্তকালৰ সংবাদৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ আপুনি যদি লব বিচাৰে তেনেহলে
আপুনি এই দুটা কথা লৈ আপুনি চলিবলৈ যত্ন কৰক আপুনি সদাকালৰ বাবে সলনি
হৈ যাব। দায়ুদে কৈছে, “মই যেন ত�োমাৰ অহিতে পাপ নকৰ�োঁ এই নিমিত্তে মই
ত�োমাৰ বাক্য ম�োৰ মনত সাঁচিল�ো।”(গীতমালা ১১৯:১১ পদ)।এই পুস্তকট�ো কেৱল
মগজুতে বুজিবলৈ পঢ়িব নালাগে, যিট�ো আপুনি সহজভাৱে পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু
ঈশ্বৰৰ বাক্য আপ�োনাৰ হৃদয়ত প্ৰাৰ্থনা আৰু চিন্তাৰ দ্বাৰা থিতাপি কৰিবলৈ যেন
পায়।
অনন্তকাল সদাকালৰ কাৰণে, ইয়াৰ ক�োন�ো অন্ত নাই। কিন্তু এইট�ো কেৱল
অন্তহীন সময়ৰ কথা নহয়। কিয়ন�ো এইট�ো সময়ৰ দাস নহয়। অনন্তকাল সময়তকৈ
অধিক গুৰুত্বপূৰ।
্ণ অনন্তকালৰ বিষয়ে কেৱল মাত্ৰ এটা সময়সীমাত দৃষ্টি কৰি
ক�োৱাট�ো সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰা হব।
অনন্তকালক তাৰ সকল�োতকৈ ভাল উত্তমতাক চাবলৈ হলে আমি নিজে ঈশ্বৰক
চাব লাগিব। তেওঁ শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি, আৰু ঐশ্বৰ্য্য—যিব�োৰ অনেকৰ মাজত
কেইটামানতেই সীমিত নহয়। সেইট�ো স্ব-অস্তিত্বধাৰী, তেওঁ আদিৰে পৰ অনন্ত লৈকে
ঈশ্বৰ আছিল আৰু সদাকাল থাকিব।তেওঁক, অনন্তকালৰ পিতৃ ক�োৱা হৈছে,(যিচয়া
৯:৬ পদ)।
জংগ ৰ দ্বাৰা এই বাক্যৰ শব্দৰ অনুবাদ হল, অনন্তকালৰ পিতৃ , তাক চিৰস্হায়া
ৰজা,বুলি ক�োৱা হৈছে।যি ক�োন�ো অনন্তকালীন সেই সকল�ো তেওঁত প�োৱা যায়,
বাস্তৱৰ অনন্তকালেই তেওঁত আছে। যিব�োৰ তেওঁৰ বাহিৰৰ সেই সকল�ো ক্ষনিক
আৰু সলনি হৈ যাব। লাগিলে যিমানেই ভাল, মহান, শক্তিশালী, বা বহুত সময়লৈকে
চলিবলগীয়াই নহওক কিয় সেই সকল�োব�োৰ এসময়ত সমাপ্ত হৈ যাব। পৃথিৱী আৰু
সম্পূৰ্ণ বিশ্ব সলনি হৈ পৰিব, কিন্তু ঈশ্বৰ কেতিয়াও সলনি নহয়।
“আৰু হে প্ৰভু , তু মি আদিতে পৃথিৱীৰ মূল স্হাপন কৰিলা, আকাশ মণ্ডল�ো
ত�োমাৰ হাতৰ কৰ্ম্ম, এই দুয়�ো বিনষ্ট হব, কিন্তু তু মি নিত্য সেই সকল�ো
কাপ�োৰৰ দৰে পুৰনি হৈ যাব, তু মি চাদৰৰ দৰে সেইব�োৰক নুৰিয়াবা,
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কাপ�োৰৰ দৰে সেইব�োৰক সলাই থ�োৱা হব, কিন্তু তু মি একে হৈয়েই আছা,
আৰু ত�োমাৰ বছৰৰ শেষ নহব।”(ইব্ৰী ১:১০,১২ পদ)।
ইমানেই নহয় তেওঁ কেতিয়াও সমাপ্ত নহব, কিন্তু তেওঁ সৰ্বদায়ৰ কাৰণে সমানে
থাকে। ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছেঃ
“কিয়ন�ো মৰ্ত্তমাত্ৰেই তৃ ণৰ সদৃশ, আৰু তাৰ সকল�ো মৰ্য্যদা তৃ ণৰ ফু লৰ
সদৃশ, তৃ ণ শুকায় আৰু ফু ল�ো সৰে, কিন্তু প্ৰভু ৰ বাক্য অনন্ত কাল থাকে
আৰু যি বাক্য ত�োমাল�োকৰ আগত প্ৰচাৰ কৰা হল এয়ে সেই বাক্য” (১
পিতৰ ১:২৪-২৫ পদ)।
ঈশ্বৰ অনন্তকালীন, এইকাৰণে যিব�োৰ তেওঁ কয় সেই সকল�ো অনন্তকালীন। তেওঁ
মিছা কব ন�োৱাৰে, আৰু যিক�োন�ো তেওঁ কয় তাৰ পৰা কিবা গুচাব পৰা যাব।
যদি এনে হ�োৱা হলে সকল�ো ঘ�োৰ অন্ধকাৰত বিলীন হৈ পৰিলেহেত্ঁ ন, কিয়ন�ো তেওঁ
প�োহৰ আৰু সকল�ো নিজ শব্দৰ আধাৰত উঠাই ৰাখে। তেওঁ যিখিনি কয় তাত
ক�োন�ো সলনি নহয় নহলে তেওঁ অনন্তকালীন হব ন�োৱাৰিলেহেতেঁ ন। এইট�োৱেই সেই
ভিত্তিমূল যিহত আমি নিজৰ জীৱন নিশ্চিত ৰুপে সাজিব পাৰ�োঁ।

অনন্তকালীন বিচাৰ
অনেক ল�োকবিলাকে নিজৰ জীৱন অনন্তকালীন(ঈশ্বৰৰ বাক্য) ওপৰত নাথাকে,
কিন্তু ঈশ্বৰৰ বিষয়ে সাংস্কৃতিক বিচাৰধাৰা, পৰম্পৰা, কল্পনা আৰু ভাৱৰ ওপৰত
থাকে। এই কথা সেইবিলাক ব্যক্তিৰ লগত তু লনা কৰিব ন�োৱাৰি যি বিলাক
খ্ৰীষ্টীয় নহয় কিন্তু অনেক বিশ্বাসীবিলাকতকৈ বহু গুণে ভাল। কি ক্ষন্তেকীয়া কথাক
অনন্তকালীন সত্য বুলি ভাৱি চলাট�ো বহুত ভয়ৰ কথা। যদি ক�োন�ো ব্যক্তিয়ে এনে
কৰে, তেনেহলে তেওঁ ভিত্তিমূলৰ য�োগ্য নহয়। তেওঁ নিজে নিজকে সম্পূৰ্ণৰপে
ু খহি
পৰিবলৈ সাজু কৰি আছে। তেওঁবিলাক মিছা কথাত বিশ্বাস কৰি ঠগ খায়।
বিশ্বাসৰ বিষয়ে ক�োৱা হৈছে, কিন্তু যি বিষয়ে তেওঁল�োকে কথা কয় তাৰ বাক্য
কত�ো উল্লেখে কৰা হ�োৱা নাই। এইট�ো ঠগ বহুত গভীৰ। যি কথাক তেওঁল�োকে
কেৱল মাত্ৰ নিজৰ মনৰ কল্পনা মাথ�োন। সমাজৰ দ্বাৰা বন�োৱা বিচাৰধাৰা যিট�ো
ঈশ্বৰৰ বিপৰীত তাৰ ওপৰত তেওঁল�োক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব পাৰে? যীচু ৱে
কৈছেঃ
“যি ক�োন�োৱে ম�োক অগ্ৰাহ্য কৰে, আৰু ম�োৰ কথাও নলয়, তেওঁৰ স�োধ
বিচাৰ কৰ�োঁতা আছে, অৰ্থা- মই ক�োৱা বাক্যই শেষৰ দিনা তেওঁৰ স�োধ
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বিচাৰ কৰিব। কিয়ন�ো মই নিজৰ পৰা ক�োৱা নাই, কিন্তু কি কব লাগে,
কি বুলিব লাগে তাক ম�োক পঠ�োৱা পিতৃ য়ে ম�োক আদেশ কৰিলে।” (য�োহন
১২:৪৮,৪৯ পদ)।
এটা বিচাৰৰ দিন হব, যিট�ো সংসাৰৰ আৰম্ভনিৰ পৰাই নিশ্চিত কৰা হৈছে(চাওক
পাঁচনি কৰ্ম্ম ১৭:৩১ পদ) সেইদিনাখন ক�োন�ো নতু ন কথা প্ৰকাশ কৰা নহব, কিন্তু
যিব�োৰ আগতে ক�োৱা হল সেই কথাব�োৰৰ আধাৰত সকল�োব�োৰ জ�োখা হব। ঈশ্বৰৰ
যি বাক্য আজি আমাৰ লগত আছে সেইট�ো সেই শেষৰ দিনা আমাৰ বিচাৰ কৰা
হব। এইট�ো অনন্তকালীন। ইয়াত ক�োন�ো অপবাদ, আৰু ক�োন�ো সলনি বা সংশ�োধন
নহব। আমাৰ কাৰণে তেওঁ যি কয় কেৱল সেই বিষয়েই কল্পনা কৰি থাকিলে অধিক
তেওঁ যি কয় তাক জনাট�ো আৰু সেইঅনুসাৰে চলাট�ো অধিক লাভদায়ক নহবনে?
সেই দিনা যি বিচাৰ কৰা হব সেইয়া সদাকালৰ বাবে(চাওক ইব্ৰী ৬:২ পদ)।
অন্য কথাত, সেই দিনাখন যি নিৰ্ণয় ল�োৱা হব—যি আমি নিজৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ
বাক্যৰ আধাৰ কেনেদৰে চলাইছ�োঁ এইব�োৰ চ�োৱাৰ পাছত ল�োৱা হব। সেইট�ো
নিশ্চিত কৰিব যে আমাৰ অনন্তকাল কত কটাব লাগিব। সেই নিৰ্ণয়ত ক�োন�ো সলনি
নহব,কিয়ন�ো এইট�ো অনন্তকালীন।
অনেক ল�োকবিলাকে বিশ্বাসী আৰু অবিশ্বাসীবিলাকে এই বিষয়ে বিচাৰৰ কথা
নজনাকৈয়ে আৰু এক�ো স�োধপুছ নকৰাকৈয়ে স�োনকালে মাতি আছে। তেওঁল�োকে
মিছা আশাৰ ওপৰত ভাৰসা কৰিছে, যি বাইবেলত দেখা প�োৱা নাযায়। কিছু মান
ল�োকে ভাৱে যে তেওঁল�োকে যিব�োৰ ভাল কাম কৰিছে সেইব�োৰ ঈশ্বৰে গণনা
কৰ�োতে লব, আৰু ভাল কাম বেয়া কামতকৈ বেছি হলে অনুগ্ৰহ পাই যাম বুলি।
যি বিলাকে কয় যে তেওঁল�োকে নতু ন জন্ম প�োৱাৰ অভিজ্ঞতা অনুভৱ কৰিছে,
তেওঁল�োকে ন্যায়কৰ্তা যীচু ৰ আগত থিয় হব লগা নহব কিয়ন�ো তেওঁত�ো উদ্ধাৰকৰ্তা।
তেওঁল�োকে ভাৱে যে তেওঁল�োকে ক�োন�ো প্ৰকাৰে ন্যায়ৰ সন্মূখীন নহব। তেওঁল�োক
দয়াৰ ওপৰত ভাৰসা কৰে বাইবেলৰ কথাত নহয়।
এইব�োৰৰ বিষয়ে ক�োন�ো কল্পনা বা বিচাৰধাৰ নতু ন নিয়মত ক�োৱা হ�োৱা
নাই আৰু এই বিষয়ে ক�োন�ো শিক্ষা দিয়াও হ�োৱা নাই। এনেধৰণৰ আৰু অনেক
প্ৰকাৰৰ কল্পনা ল�োকবিলাকে নিজে নিজে গঢ়িছে সেইব�োৰ স্হায়ী নহয়। শেষৰ দিনত
সেইবিলাকৰ ক�োন�ো নাম-চিহ্ন নাথাকিব। সেই দিনা ল�োকবিলাকে আচৰিত ভাৱে
চাই ভাৱি থাকিব। আৰু মই ভাৱ�ো অবিশ্বাসীসকলতকৈ অধিক যিবিলাকে নিজে
নিজকে খ্ৰীষ্টীয় বুলি কয় সেই বিচাৰৰ দিনাখন সকল�োতকৈ অধিক আচৰিত হব।
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বিচাৰত আত্মবিশ্বাস
বিচাৰৰ দিনা আমি নিজকে ভয় কৰিব নালাগে সাহিয়াল হব লাগে। আমি
নিজকে সন্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়িব পাৰ�োঁ,
“আমালৈ ঈশ্বৰৰ য়ি প্ৰেম আছে, তাক আমি জানিল�োঁ, আৰু বিশ্বাস�ো
কৰিল�োঁ। ঈশ্বৰ প্ৰেম, আৰু যি জন প্ৰেমত থাকে, তেওঁ ঈশ্বৰত থাকে,
ঈশ্বৰ�ো তেওঁত থাকে। ইয়াতে, স�োধ-বিচাৰৰ দিনা আমি সাহিয়াল হবলৈ
প্ৰেম আমাৰে সৈতে সিদ্ধ হয়, কিয়ন�ো তেওঁ যেনেকুৱা আমিও এই জগতত
তেনেকুৱাই আছ�োঁ।” (১ য�োহন ১৬:১৭ পদ)
এই শব্দৰ ফালে মন কৰক, “তেওঁ ঈশ্বৰত থাকে........ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ
প্ৰেম সিদ্ধ হৈ যায়” স�োধ-বিচাৰৰ দিনা যি কথাত আমি সাহিয়াল হম সেইট�ো হল
ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যি আমাত সিদ্ধ হয়।
ইয়াতেই অনেক মণ্ডলীৰ ল�োকবিলাক লৰচৰ হৈ যায়। তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক
ক্ষন্তেকীয়া আৰু অস্হায়ী ৰুপেৰে চায়, অনন্তকালীন ৰুপত নহয়। প্ৰেম আৰু ভাল
কৰ্ম্মৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা আছে যাৰ দ্বাৰা সমাজ আৰু মণ্ডলীত অনেক ল�োকবিলাকে
সন্মান দিয়ে। কিন্তু ইয়াৰ মাপদণ্ড মানুহৰ বিচাৰৰ ওপৰত আধাৰিত। এই কল্পনা
আচলতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিপৰীত। মই এই ধৰণৰ কিছু মান উদাহৰণ আপ�োনাল�োকক
কব বিচাৰিছ�োঁ।
“মই জান�ো এইট�ো একেবাৰে সঁচা কথা নাছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই কথাক
শেষ কৰাট�ো ভাল হব, আৰু আমি চাবলৈ পাম যে তেওঁৰে সৈতে সঁচা ব্যৱহাৰ
কৰা হৈছে।” বেপাৰীবিলাক দৰাচলতে এনে কাম কৰে, যেতিয়া তেওঁল�োকে চায় যে
তেওঁল�োকৰ গ্ৰাহক তেওঁল�োকৰ পৰা আঁতৰি নাযাওক আৰু তেওঁল�োকক আকৰ্ষিত
কৰি থবলৈ তেওঁল�োকক নিজৰ কথাৰে বহুলাই বেচিকৈ কব লগা হয়। এইট�ো মিছা
ক�োৱা পাপ কেৱল নহয়, কিন্তু এই কথা ক�োৱা জনৰ বাবে বিক্ৰী সদায় ভাল
হয়। তেওঁ এই বিষয়ে দিয়া চেতনাক পাহৰি যায়, “আৰু যিবিলাক ভয়াতু ৰ,
অবিশ্বাসী, ঘিনলগীয়া, নৰ-বধী, ব্যাভিচাৰী, মায়াৱী, দেৱপূজক, আৰু সকল�ো
মিছলীয়াবিলাকে, জুই আৰু গন্ধকেৰে জ্বলি থকা সৰ�োবৰত নিজ নিজ ভাগ পাব,
এয়ে দ্বিতীয় মৃত্যু।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২১:৮ পদ)।
মই সেইট�োৰ বিষয়ে যি কল�ো সেইয়া সত্য, এনেদৰে আচলতে ক�োৱা হয়,
যেতিয়া ল�োকবিলাকে নিজৰ স্বাৰ্থ, সহকৰ্ম্মী বা নিজৰ মালিকৰ বিষয়ে বিপৰীত
ৰুপে (পৰচ্চৰ্চা কাৰী, নিন্দক)ৰ কথা কৰে। আচলতে এইট�ো যে, আপুনি নিজৰ
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কথাত ১০০ শতাংশ সঁচা হব পাৰে কিন্তু অনন্তকালৰ মানদণ্ডৰ অনুসাৰে একেবাৰে
ভূ ল। যদি আপুনি মনত পেলাই তেন্তে, ন�োহৰ সকল�োতকৈ সৰু লৰা হামে, নিজৰ
পিতৃ ৰ নগ্নতা আৰু মদৰ নিচাত আসক্ত অৱস্হাৰ বিষয়ে নিজৰ ভাইবিলাকক সঁচাকৈ
সঁচা কথা কৈছিল। কিন্তু নিজৰ পিতৃ ৰ অপমান কৰা কাৰণে তেওঁৰ বংশৰ ওপৰত
শাও আহিল আৰু কেইবা পুৰষ
ু লৈকে চলি থাকিল। যি বিলাকে পৰচৰ্চ্চা আৰু নিন্দা
কৰে তেওঁল�োক বিশ্বাসীসকলক দিয়া নিৰ্দেশ পাহৰি পেলাই, কিয়ন�ো লিখা আছে,
“হে ভাইবিলাক, যাতে ত�োমাল�োকৰ স�োধ-বিচাৰ নহব,তাৰ কাৰণে ইজনে সিজনৰ
বিৰুদ্ধে আৰ্ত্তস্বৰ নকৰিবা। চ�োৱা বিচাৰকৰ্ত্তা দুৱাৰ মূখতে থিয় হৈ আছে।”(যাক�োৱ
৫:৯ পদ)।
এনে ধৰণে অস্যংখ্য উদাহৰণ আছে, কিন্তু সামান্য কথা যে এই সকল�ো কথা
ঈশ্বৰৰ কি অনন্তকালীন ইচ্ছাৰ বিপৰীত। ইয়াত ভয় কৰা কথা এইট�োৱেই যে অনেক
ল�োকবিলাকে এই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু এই ধৰণে হানিকাৰক কথা কয় আৰু
তেওঁল�োক গীৰ্জালৈয়�ো আহে। তেওঁল�োক নিজৰ ব্যৱহাৰত বহুত দয়াল�ো হয়, আৰু
সকল�ো ল�োকে তেওঁল�োকক আদৰ্শৱান ব্যক্তি ৰুপে গণ্য কৰে। কিন্তু তেওঁল�োকক
অনন্তকালীন মানদণ্ডৰ অনুসাৰে কত স্হাপিত কৰা যাব?
য�োহনে নিজৰ পত্ৰত প্ৰথমতেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত সিদ্ধ হ�োৱা বিষয়ে কৈ ইয়াৰ
উত্তৰ দিছেঃ
“মই তেওঁক জানিল�োঁ, ইয়াকে বুলি যি ক�োন�োৱে তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন
নকৰে,তেওঁ মিছলীয়া, আৰু তেওঁৰ অন্তৰত সত্য নাই। কিন্তু যি জনে তেওঁৰ
বাক্য পালন কৰে, তেওঁৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম স্বৰুপেই সিদ্ধ হল। তাৰ
দ্বাৰাই আমি জান�ো যে, তেওঁত আমি আছ�োঁ।”(১ য�োহন ৪:৫ পদ)।
মন কৰক এইট�ো ঈশ্বৰৰ পৰিপূৰত
্ণ া প্ৰেম হয়, যি আমি নিজৰ বিচাৰকত্তাৰ
আগত থিয় হবলৈ আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। য�োহনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, ঈশ্বৰৰ
আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ প্ৰেম আমাত সিদ্ধ হৈ যায়। সমাজৰ অনুসাৰে
য�োগ্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ দ্বাৰা নহয়। ধ্যানত ৰাখক হাৱাত ভাল আৰু বেয়াৰ জ্ঞান
দিয়া বৃক্ষই বেয়া বিপৰীত কথালৈ আকৰ্ষিত কৰা হ�োৱা নাছিল, কিন্তু তাইক তাৰ
ভালট�ো দেখুৱাই ম�োহিত কৰা হৈছিল। “তেতিয়া নাৰীয়ে সেই গছৰ ফল খাবলৈ
ভাল,চকুৰ ল�োভজনক, আৰু জ্ঞান দিয়াৰ কথাত�ো মনম�োহা যেন দেখি তাক চিঙি
খালে, আৰু লগতে থকা তেওঁৰ গিৰিয়েকক�ো দিলে,...”(আদিপুস্তক ৩-৬ পদ)
মানৱী বিচাৰ ঈশ্বৰৰ অনন্তকালীন প্ৰেমৰ বিপৰীত সুন্দৰতা আৰু ভাল ৰুপক প্ৰকাশ
কৰে।
অনন্তক
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ঈশ্বৰৰ বাক্যই কয় যে, আমি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাব�োৰ কেৱল মাত্ৰ কিছু মান অংশ
পালন কৰি আমি এইট�ো কব ন�োৱাৰ�ো যে স�োধ-বিচাৰৰ দিনা তেওঁৰ আগত
আমাৰ থিয় হবলৈ আত্মবিশ্বাস হব বুলি। যেতিয়া আমি তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যৰ
তেওঁৰ অনন্তকলীয়া হিচাপে পালন কৰ�োঁ তেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেম সিদ্ধ হৈ যায়। এই
কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক অনুগ্ৰহ প্ৰদান কৰে। তেওঁ আমাক তেওঁৰ বাক্যৰ পূৰ্ণ ৰুপে
পালন কৰাৰ সামৰ্থ দিয়ে। এই কথা তেওঁৰ বাবে গ্ৰহণয�োগ্য।“এই হেতু কে, আমি
অলৰ ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হ�োৱাত,আহাঁ, যি অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই আমি ভক্তি আৰু ভয়েৰে
সন্তোষৰুপে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব পাৰ�োঁ, সেই অনুগ্ৰহ মন�োহঁ ক।”(ইব্ৰী ১২:২৮
পদ)।
মূলতে কথা হল যে, সমাজক কি ভাল লাগে বা মানৱীয় বিচাৰৰ অনুসাৰে
কি এইট�ো ভাল নে বেয়া, কিন্তু এইট�ো জানিব লাগে যে, ৰজাই কি বিচাৰে। সেই
কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক কৈছে, “আৰু ত�োমাল�োক জগতৰ অনুৰপ
ু নহবা, কিন্তু যিহতে
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা, অৰ্থা- উত্তম, গ্ৰহণীয়, আৰু সিদ্ধ কি,তাক পৰীক্ষা কৰি জানিবা,
তাৰ কাৰণে ত�োমাল�োকে নতু ন মন কৰাৰ দ্বাৰাই আন ৰুপ ধৰা।”(ৰ�োমীয়া
১২:২ পদ)।আমাৰ সংস্কৃতিৰ অনুসাৰে যি ভাল দেখা যায় সেইট�ো হয়ত�ো ঈশ্বৰৰ
অনন্তকালীন ইচ্ছাৰ অনুসাৰে তিৰস্কাৰ হব।
মই ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দিবলৈ বিচাৰিছ�োঁ। মই এতিয়া চিংগাপুৰৰ এখন
হ�োটেলত বহি আছ�োঁ। যত মই এই সপ্তাহৰ শেষত প্ৰায় ২০ হাজাৰ ল�োকৰ আগত
উপদেশ দিম। এই দেশত মই অনেক বাৰ আহিছ�োঁ। মই নেদালেণ্ডত�ো কেইবাৰ
প্ৰচাৰ কাৰ্য্য কৰিছ�োঁ। নেদাৰলেণ্ডত যদি আপ�োনাৰ ওচৰত মাৰিৱানা আছে তেন্তে
এইট�ো ক�োন�ো আইন বিৰুধী নহয়। ইয়াৰ মানুহে খুলা জাগাত�ো চিগাৰেট সুপিব
পাৰে আৰু তেওঁল�োকক ধৰা খ�োৱাৰ ক�োন�ো কাৰণ নাথাকে। কিন্তু চিংগাপুৰত যদি
আপ�োনাৰ ওচৰত অকণমান হলেও যদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য প�োৱা যায়(লাগিলে কিঞ্চিত
পৰিমান হলেও) তেনেহলে আপ�োনাক বন্দী বন�োৱা হব আৰু কঠ�োৰ শাস্তি বিহা
হব। আৰু যেনে অন্য নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৈতে ধৰা খালে তাৰ শাস্তি ফাচীঁ দ্বাৰা মৃত্যু।
যেতিয়া আপুনি চিংগাপুৰত উৰাজাহাজেৰে যাব তেন্তে এই নিয়মব�োৰ আপ�োনাক
প্ৰৱেশ পত্ৰত আগতীয়াকৈ লিখা থাকে, “চিংগাপুৰৰ আইন ব্যৱস্হাত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ
শাস্তি পৰিনাম মৃত্যু”
আপুনি ভাৱিব পাৰেনে যে এজন ডাচ্ ব্যক্তি যি সদায় নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ
কৰে তেওঁ চিংগাপুৰলৈ যায় নিজৰ অংশ চিংগাপুৰৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে ভাগ কৰে,
তেওঁ নিজৰ নতু ন বন্ধু ক আনন্দৰে কয়, “চ�োৱা, বন্ধু এইট�ো বহুত ভাল বস্তু।
ইয়াৰ দ্বাৰা ত�োমাৰ মস্তিস্ক শান্ত হৈ যাব, ত�োমাৰ অন্তৰৰ আনন্দ দ�ৌৰিব, আৰু
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ত�োমাৰ যি অশুস্হৰ জীৱন দূৰ হৈ যাব। ইয়াৰ স�োৱাদ লব বিচৰা নেকি?” মই
সুখী হম ত�োমাক এইট�ো দিবলৈ পালে”।
সেই যুৱকজন সেইসময়তেই ধৰা খালে। তেওঁ অবাক হৈ ৰৈ গল। পুলিচ
বিষয়াজনক সেই যুৱক জনে কৰা প্ৰথম প্ৰশ্নট�ো হল, “আপুনি ম�োক কিয় বন্দী
বনাইছে” তেতিয়াই সেই যুৱক জনক বন্দী কৰি লৈ য�োৱা হয়।
পুলিচ বিষয়া জনক সেই যুৱক জনে কৰা প্ৰথম প্ৰশ্নট�ো আছিল, “আপুনি ম�োক
কিয় বন্দী বনাইছে?”
বিচাৰৰ দিন আহি পৰে। ডাচ্ যুৱকজন ন্যায়াধীশৰ আদালতত থিয় হয়, নিজৰ
মনত ভাৱে এইট�ো কি ধেমালী। বিচাৰপতিয়ে তেওঁৰ অপৰাধ জনায় আৰু শাস্তি
শুনায়।
এই যুৱক জনে আচিৰত হৈ কয়, “মহামান্য ন্যায়ধীশ মই যৰ পৰা আহিছ�োঁ
তাত নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে চিগাৰেট ভগাই সুপাট�ো আইন বিৰুধী নহয়।”
তাতে ন্যায়ধীশে কলে, “তু মি এতিয়া হলেণ্ডত নহয়। তু মি চিংগাপুৰত আছা,
আৰু এই দেশত, এনে কৰাট�ো আইন বিৰুধী।”
সেই ডাচ্ যুৱকজনৰ আত্মবিশ্বাস শেষ হৈ যায়, তেওঁৰ ওচৰত আৰু কবলৈ
এক�ো বাকী নাথাকিল।
তেওঁৰ ওচৰত এতিয়া ক�োন�ো সহায়ক নাছিল।তেওঁ সেই দেশৰ সকল�োতকৈ
ডাঙৰ আদালতত থিয় হৈ আছে, আৰু নিজৰ পক্ষত কবলৈ এক�ো আধাৰ নাই।
বহুত বছৰ আগতে যেতিয়া মই চিংগাপুৰত আছিল�োঁ। তেতিয়া এজন আমেৰিকান
যুৱকক ৰাস্তাত গাড়ীৰে উতপাত কৰা অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল। তেওঁক
আদালতৰ আগত লৈ য�োৱা হল। আৰু দ�োষী সাৱস্হ কৰি তেওঁক ক�োব মৰাৰ
শাস্তি দিয়া হল। এইট�ো এনে শাস্তি যত দ�োষীক পিছফালে ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰে বাঁহৰ
লাঠিৰে ক�োব মৰা হৈছিল যাৰ পৰিনাম দ�োষী জনক শৰীৰত সদাকালৰ বাবে এক
আঘাত লাগিছিল আৰু দেহৰ ক্ষতি হৈছিল। আদালতৰ এই নিৰ্ণয় বহুত কঠ�োৰ
আছিল। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই যুৱকজনৰ শাস্তি কম কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে।
কিন্তু এক�ো ফল ন�োলালে। সেই যুৱকজনে চিংগাপুৰৰ আইন অমান্য কৰিলে আৰু
তেওঁক শাস্তি ভূ গীবই লগিয়া আছিল।
আমি সকল�ো এই সৃষ্টিৰ সকল�োতকৈ ডাঙৰ আদালতত থিয় হম। এই আদালতৰ
নিৰ্ণয় অনন্তকালৰ কাৰণে শেষ হব। অনেক ল�োক নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে দিয়া হ�োৱা
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নিৰ্ণয়ক শুনি অবাক হৈ পৰিব। কিন্তু তেওঁল�োকক আচৰিত হবলৈ আৱশ্যকতা নাই।
আপ�োনাক�ো আচৰিত হবলৈ আৱশ্যকতা নাই।
কি আপুনি সাজু নে? ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অনুসাৰে, আমি এই সৃষ্টিৰ ন্যায়ধীশৰ
আগত আত্মবিশ্বাসেৰে থিয় হব পাৰ�োঁ। এই কিতাপখন এইকাৰণেই লিখা হৈছে,যাতে
আপ�োনাৰ সহায়ক হয়। সেই ডাচ্ যুৱকজনে যদি চিংগাপুৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগেয়ে
অলপ সময় বুজিবলৈ আৰু চিংগাপৰুৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰা হলে তেওঁ শাস্তিৰ
পৰা বাছিলেহেতেঁ ন। আমাৰ স�োধ-বিচাৰৰ দিনাখনৰ কাৰণে আমাক কিমান অধিক
সাজু হ�োৱাৰ প্ৰয়�োজন আছে, কিয়ন�ো এই ন্যায়ৰ দিনত যি নিৰ্ণয় ল�োৱা হব সেয়া
সদাকালৰ কাৰণে হব।

পুৰস্কাৰ
অনন্তকালত একতকৈ অধিক স�োধ-বিচাৰ কৰা হব। এটা অবিশ্বাসীসকলৰ বাবে,
দ্বিতীয় বিশ্বাসীসকলৰ বাবে, আৰু স্বৰ্গদূতবিলাকৰ বাবে। ইয়াত নিৰ্ণয় বেলেগ বেলেগ
হব। ইয়াত হানি আৰু শাস্তি হব, আৰু পুৰস্কাৰ�ো হব। আমি এই বিষয়ে আগলৈ
কিছু মান অধ্যায়ত অধিক গভীৰ ভাৱে জানিব পাৰিম, কিন্তু মই আক�ৌ এবাৰ
পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰ�োঁ, যে যি নিৰ্ণয় ল�োৱা হব সেইট�ো সদাকালৰ বাবে হব।
এই বিষয়ে আৰু জ�োৰকৈ কব পৰা নাযায়। আপ�োনাৰ বুদ্ধিক এইট�ো গ্ৰহণ কৰিব
দিয়ক যে এইট�ো নিৰ্ণয় সদাকালৰ বাবে হব। এইট�ো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা যে আমি ইয়াৰ
বিষয়ে প্ৰথমে জানি লওঁ আৰু আমি পুৰস্কাৰৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰ�োঁ যিট�ো তেওঁৰ
বাক্য শুনাৰ দ্বাৰা প�োৱা যায়। প�ৌলে কৈছে,
“যি বিলাকে দ�ৌৰত লৰ মাৰে, সেই আটাইবিলাকে লৰ মাৰে হয়, কিন্তু
এজনেহে বটা পায়, ইয়াক ত�োমাল�োকে নাজনা নে? ত�োমাল�োকে যিহতে
পাব পাৰা,এনেকৈ লৰ মাৰিবা, আৰু যি মানুহে মালযুদ্ধ আদি কৰি খ্লত
জিকিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁবিলাকে সকল�ো ভাৱে ইন্দ্ৰিয় দমন কৰে,
তেওঁবিলাকে বিনাশী কিৰীটি পাবলৈ তাক কৰে, কিন্তু আমি হলে অবিনাশী
কিৰীটি পাবলৈহে তাক কৰ�োঁ। এতেকে মই লৰ মাৰ�োঁ কিন্তু লক্ষ্য নকৰাকৈ
নহয়, ঘুচিয়া-ঘুচি যুজ�ো মাৰ�োঁ কিন্তু বায়ুত ঘ�োচা মৰাৰ দৰে নামাৰ�োঁ,
কিন্তু ল�োকৰ আগত ঘ�োষণা কৰি, শেষত নিজে যেন অগ্ৰাহ্য নহওঁ এই
কাৰণে মই নিজ শৰীৰকে ঘুচিয়াই বশ কৰি ৰাখিছ�োঁ।”( ১ ম কুৰিন্হীয়া
৯:২৪,২৭)
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প�ৌলে স্পষ্ট ভাৱে কৈছে, “এইকাৰণে মই এনেদৰে লৰ মাৰ�োঁ, কিন্তু লক্ষ্য
নকৰাকৈ নহয়” এটা অন্য অনুবাদত ইয়াক এনেদৰে লিখা হৈছে, “মই লক্ষ্যলৈ
আৰু প্ৰত্যেক খ�োজত উদ্দেশ্যৰ সৈতে দ�ৌৰি গৈ থাক�োঁ।”(পদ ২৬) প্ৰত্যেক ব্যক্তিক
এইদৰেই কৰিব লাগে।–জিকিবলৈ উদ্দেশ্যৰ নিশ্চিয়তাৰে দ�ৌৰিব লাগে। আমি আনৰ
সৈতে প্ৰতিয�োগিতা কৰা নাই, আমি কেৱল নিজৰ সৈতেই প্ৰতিয�োগিতা কৰি আছ�োঁ।

অনন্তকাললৈ চালিত
কেৱল মাত্ৰ ইমানেই ভাৱক যে বিচাৰৰ সময়ত সকল�ো সদাকালৰ বাবে সমাপ্ত
হৈ যাব এইয়াই যথেষ্ট নহয়। আমাৰ ওচৰত ক�োন�ো বিকল্প নাই,কিয়ন�ো ঈশ্বৰে
নিজ ইচ্ছা আমাৰ কাৰণে উপলব্ধ কৰাইছে। স�োধ-বিচাৰৰ দিনা অসংখ্য ল�োক
হব যিবিলাকে ভাৱিব তেওঁল�োকে অন্যৰ তু লনাত বহুত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছে
বুলি, তথাপিও সেই অনন্তকালীনৰ অনুসাৰে চলা নাই, আৰু তেওঁল�োকৰ জীৱনত
তেনেধৰণৰ জ্বলন্ত নহব, এই কাৰণেই এই পুস্তকৰ নাম, অনন্তকাললৈ পৰিচালিত।
ইংৰাজী শব্দ “ৱাপঅমড” ইয়াৰ অৰ্থ
“পৰিচালিত কৰা” ইয়াৰ অৰ্থ
এইধৰণেও আছে, পথদৰ্শক কৰা, নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বা নিৰ্দেশিত কৰা, এটা আৰু
বিশ্লষণ অনুসাৰে, পৰিচালিত শক্তিক পূৰ্ণ কৰা, এই পৃথিৱীত আমাৰ জীৱনক
কিট�োৱে পথদৰ্শন কৰে? কি সেইট�ো অনন্তকালীন হয় বা অস্হায়ী(সাংসাৰিক)হয়?
কি সেইট�ো দৈৱিক জ্ঞানৰ ওপৰত আধাৰিত আছে নেকি? বা আমি আনৰ লগত
নিজকে তু লনা কৰি আছ�োঁ? কি আমি কিবা বেদীৰ আগৰ পৰা বা বিচাৰধাৰাৰ
দ্বাৰা ক�োৱা মনম�োহক, পৰচৰ্চ্ছা কৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা শুনি সেইব�োৰত বিশ্বাস
কৰ�োঁ? যিব�োৰৰ আধাৰত আমি নিজৰ জীৱন গঢ়িছ�োঁ সেইট�ো স�োধৰ-আসনৰ
আগত তিষ্টি থাকিব পাৰিবনে বা আমাৰ প্ৰচেষ্টা সদাকালৰ বাবে নষ্ট হৈ যাব?
মনত ৰাখিব আমি আগতীয়াকৈ জান�ো যে আমাৰ স�োধ-বিচাৰৰ মানদণ্ড কি হব,
“অৰ্থাত যি বাক্যত ক�োৱা হৈছে,সেইট�োৱেই আগলৈ তেওঁক দ�োষী কৰিব”(য�োহন
১২:৪৮)।
নিজে নিজকে খ্ৰীষ্টীয় ক�োৱাব�োৰ অনেকে যীচু খ্ৰীষ্টৰ আগত ন্যায়ৰ বাবে থিয়
হব তেতিয়া আচৰিত হব। এইব�োৰ সেইল�োকবিলাকেই হব যিবিলাকে নতু ন নিয়মৰ
কিছু মান অংশক পঢ়ি নিজকে সুৰক্ষিত বুলি ভাৱি লৈছে, আচলতে মূল চিত্ৰক
চাবলৈ বা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে। আপ�োনাক ম�োৰ এটা প্ৰশ্ন আছে, কি আপুনি
অনন্তকালৰ বিষয়ে সত্যক অন্তিন নিৰ্ণয় দিয়াৰ পাছত যেতিয়া বহুত দেৰি হৈ যাব
তেতিয়া আপুনি কি জানিব বিচাৰিব, বা আপুনি আজি সেই মানদণ্ডৰ বিষয়ে জানিব
বিচাৰেনে যিহৰ আধাৰত আপ�োনাৰ ন্যায় হব?
অনন্তক
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আগৰ অধ্যায় এটা কল্পনা চিত্ৰ বা দৃষ্টান্ত কথাৰে আৰম্ভ হব। আৰু তাৰ আগৰ
অধ্যায়ত�ো এই দৃষ্টান্তই চলি থাকিব। তাক মন দি পঢ়ক আৰু সকল�ো কথাব�োৰ
মনত ৰাখিব, কিয়ন�ো আমি আগলৈ সেইব�োৰৰ বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিম। এই
কাহিনী আগৰ অধ্যায় আঠত পূৰ্ণ হব। আৰু সেইট�োত যি ব�োৰ কথাৰ বিষয়ে
ক�োৱা হৈছে, তাৰ ওপৰত তাৰ পাছৰ অধ্যায়ত আল�োচনা কৰিম। এই পুস্তক এই
দৃষ্টান্ত কথাক লৈ সত্যক প্ৰকাশ কৰে। নিজৰ ধ্যানক লৰচৰ হবলৈ নিদিব। পাছত
আপুনি এই দৃষ্টান্ত কথাৰ ব্যৱহাৰ শিক্ষা আৰু অধ্যয়নৰ কাৰণেও কৰিব পাৰিব।
এই পুস্তকত যি লিখা আছে তাৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে ম�োৰ জীৱনত কাৰ্য্য কৰিছে।
মই যিব�োৰ ভূ ল কৰিছিল�োঁ তাৰ বিষয়ে মই আপ�োনাক কম, যিট�ো দেখুৱাই ঈশ্বৰৰ
পবিত্ৰ আত্মাৰ সত্যৰ সুক্ষ্ম দূৰৱিননেৰে পৰীক্ষা কৰি ম�োক প্ৰতাৰিত কৰিলে। ম�োৰ
আশা যে এই পুস্তক আপ�োনাক ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ মন দি অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা
য�োগাব। আৰু স�োধৰ আসনৰ আগত থিয় হবলৈ আপ�োনাৰ ওচৰত এটা সঠিক
আধাৰ হব। মই আপ�োনাক সেই ভূ লধাৰণাৰ বিষয়ে কম যি আমাৰ সমাজত
প্ৰচলিত আছে, আৰু ল�োকবিলাকক উদ্ধাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখে। আপুনি
এইট�ো পঢ়োতে আচৰিত হব। আপুনি এবাৰৰ কাৰণে একেবাৰে বিমূখ হৈ যাব কিন্তু
তাৰ পাছত আপ�োনাক, অভিবাদন, আশা, সান্তনা দেখা দিব।
যদি আপুনি ধৈৰ্য্যৱান, সত্যক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু ঈশ্বৰক প্ৰাপ্ত কৰাৰ
হৃদয় আছে তেনেহলে আহক আগবাঢ়ক। আপুনি সুখী হব যে আপুনি এইট�ো কৰাৰ
পৰা। তলত দিয়া শিক্ষাক মন দি পঢ়কঃ
“তাৰ কাৰণে সেই আত্মা আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা যীচু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই আমাৰ ওপৰত
বাকি দিলে। এই কথা বিশ্বাসয�োগ্য। আৰু ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰাবিলাকে যাতে
সৎকৰ্ম্মত লাগি থাকিবলৈ চিন্তা কৰে, তাৰ কাৰণে এইব�োৰ বিষয়ত তু মি দৃঢ়
নিশ্চয়ৰ কথা কবলৈ মই ত�োমাক আজ্ঞা দিছ�োঁ। এইব�োৰ কথা মানুহবিলাকৰ
পক্ষে উত্তম আৰু লাভজনক”( তীত ৩:৭,৮ পদ)।
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অধ্যায় ২
এফাৱেলৰ সম্ৰাজ্য এন্ডেনত জীৱন
আৰু যীচু তেওঁল�োকক বহুত�ো কথাই দৃষ্টান্তৰে শিক্ষা দিছিল (উদাহৰণ বা
তু লনামূলক ভাৱে সত্যক বৰ্ণনা কৰিবলৈ)
মাৰ্ক ৪:২
এসময়ত আমাৰেই সংসাৰৰ দৰে আৰু এখন সংসাৰ আছিল যিট�ো বহুত�ো কথাত
আমাৰ সংসাৰৰ পৰা ভিন্ন আছিল। এই সংসাৰত ক�োন�ো স্বাধীন দেশ নাছিল কিন্তু
এইট�ো এটা ডাঙৰ সম্ৰাজ্য আছিল যাৰ নাম আছিল এফাৱেল। যদিও এইট�ো আমি
জনা সংসাৰতকৈ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য আছিল কিন্তু তাৰ মাত্ৰ এটা ৰাজধানী আছিল
যৰ পৰা সকল�ো ঠাইত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। সেইট�োক এফাৱেলৰ মহান নগৰ বুলি
ক�োৱা হৈছিল। যিট�োক আমি এতিয়া মাত্ৰ এফাৱেল নামেৰে বৰ্ণনা কৰিম।
এই যাদুকৰ নগৰত য়েইলিন নামৰ ৰজাৰ অধিকাৰ আছিল। ৰজা য়েইলিনৰ
প্ৰজা বিলাকে তেওঁক বহুত প্ৰেম কৰিছিল। সেইট�ো প্ৰেম কেতিয়াও সমাপ্ত ন�োহ�োৱা
এটা স�োঁতৰ দৰে আছিল। তেওঁ শক্তিশালী আৰু বুদ্ধিয়ক আছিল, লগতে বহুত
দয়াল�ো আৰু মৰমীয়াল আছিল। তেওঁৰ স্বভাৱ ৰাজকীয় আছিল, য়েইলিন বহুত
সুন্দৰ স্বাস্হ্যৱান�ো আছিল। তেওঁৰ ওচৰত গলে এনে অনুভৱ হৈছিল যেনে আমাৰ
চাৰিওকাষে কেৱল মাত্ৰ ভালত কৈয়�ো ভাল। সেই পৰিস্হিতিত জীৱনৰ সকল�ো
বিষয়কে অতি উচ্চতালৈ ঢু কি প�োৱা যেন লাগিছিল। সেই দৰ্শন আৰু আগ্ৰহৰ দৃষ্টি
বৰ আচৰিত ধৰণৰ আছিল, আৰু তেওঁৰ লগত ল�োকবিলাকৰ কামট�োতকৈ অধিক
তেওঁৰ হৃদয়ৰ উদ্দেশ্যক জনাৰ শক্তি আছিল।
য়েইলিৰ পিতৃ , যিয়ে এফাৱেলৰ স্হাপন কৰিছিল, তেওঁ পিতৃ ৰজা ৰুপে জনা
গৈছিল। যেতিয়া সকল�োব�োৰ স্হাপিত হৈ গল তেতিয়া তেওঁ তেওঁৰ সম্ৰাজ্যক
আগুৱাই নিবলৈ নিজৰ পুত্ৰক দি দিলে। মহান নগৰৰ নিবাসীবিলাকে সম্ৰাজ্যৰ
বাহিৰত থকা ঠাইব�োৰত�ো য়েইলিনৰ ৰাজত্ব স্হাপন কৰাত সহায় কৰিলে। নগৰত
ৰাজত্বৰ কাৰণে তেওঁ অধিকাৰী আৰু নেতাব�োৰক শ্ৰেনীঅনুযায়ী প্ৰক্ৰিয়া চলালে।
প্ৰায় দুশ বৰ্গমাইল পৰিধিৰ এই নগৰ বহুত বিশাল আছিল। ইয়াক অতি
পৰিকল্পিত ভাৱে স্হাপন কৰা হৈছিল সেয়ে অধিক জনসংখ্যা থকা স্বত্তেও বহুত
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জনসংগম থকা যেন নালাগিছিল। ইয়াত উপনগৰ, চহৰ নিবাসী আৰু সৰু সৰু
পজাও আছিল।
এইট�ো এটা সমতল স্হানত স্হিত আছিল যি এফাৱেল পশ্চিমৰ শেষলৈকে
অৱস্হিত আছিল। যত শ্ৰমিক বিলাকৰ ভাল ঘৰব�োৰ আছিল( তেওঁবিলাকৰ
ভাল ঘৰ আমাৰ অত্যাধুনিক সুবিধা থকা ঘৰতকৈয়�ো উত্তম আছিল) তথাপিও
তেওঁল�োকৰ কাম শ্ৰমিক কৰাই আছিল কিন্তু ল�োকবিলাকে ৰজাৰ নগৰত থাকি
ধন্যবাদী আছিল।
উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ পাহাৰীয়া সীমাত শিল্পকাৰবিলাকৰ ঘৰ আছিল। এইল�োক
বিলাক সংগীত, লেখন,চিত্ৰঅংকন আৰু কলা আদি শিল্পকাৰীত নিপুন আছিল।
এই ঘৰব�োৰ অতি সুন্দৰ দৃশ্যৰ মাজত আছিল সেইকাৰণে শ্ৰমিকবিলাকৰ ঘৰতকৈ
অধিক মূল্যৱান আছিল। চহৰখনক সকল�োতকৈ আকৰ্ষিত কৰা অঞ্চল খন আছিল
উত্তৰ জিলা, যত বহুত সুন্দৰ পজাঘৰ আছিল। সেই স্হান ....কেন্দ্ৰ ৰুপে জনা
গৈছিল। এই ঠাইৰ ওচৰে পাজৰে ৰজা থাকিছিল আৰু তেওঁৰ অধিক সময় ইয়াতেই
নিয়াইছিল। এই ঠাইত বহুত�ো ল�োকে থাকিছিল যি বিলাকে ৰজাৰ ওচৰত কাম
কৰিছিল, ইয়াত অধিকাৰী আৰু নেতাবিলাকে একেলগে মিলি কাম কৰিছিল।
.....কেন্দ্ৰৰ এটা পৰ্বতৰ ওপৰত এটা শৃংগ আছিল যিট�ো এটা অংলকাৰৰ
সমান আছিল। যৰ পৰা সমুদ্ৰৰ পাৰ চাব পৰা গৈছিল। নীলা সাগৰৰ বলা বতাহে
নগৰখনক সদায় সতেজ কৰি ৰাখিছিল। এই পানী বহুত প্ৰাচীন আৰু ফটফটিয়া বগা
আৰু সাগৰৰ পাৰত দৃশ্যপট দেখা প�োৱা গৈছিল, যাৰ সুন্দৰতা এখন ফু ল বাগিছাৰ
সমানেই কব পৰা গৈছিল। ইয়াত ক�োন�ো শংকা নাছিল যে এই স্হান এফাৱেলত
থকাৰ আটাইতকৈ উত্তম স্হান হিচাপে। প্ৰত্যেকট�ো ঘৰ ৰজাৰ ৰাজমহলতকৈ অলপহে
কম সুন্দৰ আছিল।
এফাৱেলৰ মাজত এটা জীৱনৰ বৃক্ষ আছিল। কেৱল ৰজাৰ প্ৰজাইহে সেই বৃক্ষৰ
আচৰিত ফল খাবলৈ পাৰিছিল। এই ফল কেৱল দেখিবলৈ ধূনীয়া আছিল এনে নহয়
খাবলৈয়�ো ভাল আছিল, আৰু অতি সুগন্ধত এটা ঐশ্বৰ্য্যময় সামৰ্থ আছিল।

এন্ডেলৰ সমাজ
এফাৱেলৰ সমতল ভূ মিৰ পশ্চিমৰ বাহিৰৰ ফালে জংগল আছিল যিট�ো ষাঠি
মাইল মহান নদী এড�োগা লৈকে আছিল। আপুনি যেনেকৈয়ে এড�োগা পাৰ কৰিব,
আপুনি নিজকে ৰাজ্যৰ আন ভাগত পাব, যিট�োক এন্ডেল ক�োৱা হৈছিল। এফাৱেলৰ
নাগৰিকবিলাকৰ ক�োন�ো সন্তান জন্ম হলে তাক এই এন্ডেলত অনা হৈছিল।
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তেওঁবিলাকৰ এসপ্তাহ পূৰ ন�োহ�োৱালৈকে তেওঁবিলাকক ৰজাৰ সেৱাকাৰীণী সকলৰ
দ্বাৰা তত্বৱধান ল�োৱা হৈছিল। যেতিয়া সেই সন্তান বা নতু ন নাগৰিক বা এন্ডেবাসী
পাঁচ বছৰৰ হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁল�োকক বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰ�োৱা হৈছিল যত
সিহঁ তক দহ বছৰলৈকে শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ইয়াত তেওঁল�োকে এফাৱেলৰ বিষয়ে আৰু
ৰজা য়েইলিনৰ বিষয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল।
ৰজাৰ সেৱাকাৰীনি আৰু শিক্ষক সকলেহে কেৱল য়েইলিনক লগ পাবলৈ সুবিধা
পাইছিল। প্ৰত্যেক পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁ গুপ্ত ৰুপে এন্ডেলত আহিছিল যাতে
তেওঁ নিজৰ মনৰ কথা বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কব পাৰে। তেওঁ
নিজৰ উপস্হিতি সকল�োৰে আগত দিয়া নাছিল, তথাপিও তেওঁৰ ভাল মন�োভাৱ
আৰু কৰুণা এন্ডেলৰ প্ৰত্যেকজনেই অনুভৱ কৰিছিল।
এন্ডেলৰ বিদ্যালয়ত দহ বছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তেওঁল�োকৰ পাছৰ জীৱনৰ কাৰণে
প্ৰস্তুত কৰাৰ সময় আছিল। প�োন্ধৰ বছৰত তেওঁল�োকক অলপ সময় দিয়া হৈছিল
যাতে তেওঁল�োকে যি শিকিছে সেইয়া নিজৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে।
এই সময়ছ�োৱাত তেওঁল�োকক কিছু মান ধনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। সেই দিয়া ধন
আৰু দায়িত্ব তেওঁল�োকে কেনেদৰে নিজৰ য�ৌৱনৰ কালত তাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতেই
নিৰ্ভৰ হৈছিল যে তেওঁল�োকে নিজৰ বাকী জীৱন কত আৰু কেনেদৰে নিয়াব, যিট�ো
তেওঁল�োকৰ সংসাৰত বিদ্যালয়খন আছিল সেয়া এশ পঞ্চাছ বছৰৰ আছিল। যদিও
পৰীক্ষাৰ সময় পাঁচ বছৰৰ আছিল, কিন্তু ক�োন�ো বিদ্যাৰ্থীয়ে নাজানিছিল সেই সময়ৰ
পৰিধিট�ো। তেওঁল�োকক মাত্ৰ ইমানেই ক�োৱা হৈছিল যে তেওঁল�োকৰ এই সময়সীমা
দহ বছৰতকৈ অধিক নহয় বুলি। এই সয়মৰ অন্তত প্ৰত্যেকেই সেই ৰজাৰ আগত
তেওঁল�োকে জীৱনত যি বাছনি কৰিলে তাৰ হিচাপ দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হব।
বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজ্ঞাকাৰীতাৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰিত হৈছিল।
যিবিলাকে য়েইলিনৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন নিজৰ কাৰ্য্য তথা শব্দৰ দ্বাৰা কৰিছিল
তেওঁল�োকে তেওঁৰ নেতৃ ত্বক স্বীকাৰ কৰিছিল। তেওঁল�োকক এফাৱেলৰ নিবাসী ৰুপে
ল�োৱা হৈছিল। তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ বাছনি কৰা অনুসাৰে তেওঁল�োকক পুৰস্কাৰ�ো
প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰীক্ষাৰ সময়ত যদি ক�োন�ো বিদ্যাৰ্থীয়ে বিদ্ৰোহ কৰে বা
নিজৰ জীৱন নিজৰ ইচ্ছানুসাৰে জীৱন নিয়ায়,তেনেহলে তাক নিৰ্জ ন প্ৰদেশত অকলে
থাকিবলৈ এৰি দিয়া হৈছিল। এই নিৰ্জ ন প্ৰদেশ এনে এটা মৰুস্থল আছিল যত ঘ�োৰ
অন্ধকাৰৰ লগত অকলশৰীয়া অসহায় ৰাজত্ব কৰিছিল। ইয়াত বিদ্ৰোহ কৰা বিলাকৰ
বাকী সময়ছ�োৱাৰ জীৱনত যাতনা, কষ্ট আৰু বন্দীৰ জীৱন কটাব লগা হৈছিল।
প্ৰথম ব্যক্তি যাক এই স্হানত এৰি দিয়া হৈছিল সেইজন আছিল ড্ৰেগন, যি
এই নিৰ্জ ন প্ৰদেশৰ স্হাপক প্ৰভু হৈ গৈছিল। যদিও তেওঁ য়েইলিনৰ বিৰুদ্ধে অনেক
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বছৰৰ আগেয়ে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰভাৱ এন্ডেলত আছিল। এন্ডেলত যিবিলাক
নিবাসীয়ে য়েইলিনৰ প্ৰভু ত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল তেওঁল�োক ড্ৰেগনৰ অন্ধকাৰময় সামৰ্থৰ
পৰা মুক্ত হৈছিল। কিন্তু যিবিলাকে য়েইলিনৰ সেৱা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে
তেওঁল�োক ইয়াতেই পতিতৰ অধীন হৈ গল।
নিজৰ ৰাজ্য এফাৱেলত অন্ধকাৰৰ ক�োন�ো প্ৰকাৰৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰভাৱক বাধা
দিবলৈ য়েইলিনক ৰাজ্যৰ পবিত্ৰতা আৰ সামাজিক তত্বক সুৰক্ষাৰ হেতু বহুত�ো
কঠ�োৰ নিয়মক কাৰ্য্যকৰী কৰাট�ো আৱশ্যক আছিল। যিবিলাকে ড্ৰেগনৰ পথত
চলিছিল আৰু য়েইলিনক মূখৰ শব্দক তথা নিজৰ কাৰ্য্যৰে ৰজা হিচাপে স্বীকাৰ
কৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল, সেই সকল�োকে সেই নিৰ্জ ন প্ৰদেশত অকলশৰীয়া জীৱনত
এৰি দিয়া হৈছিল।
সেয়ে এইদৰে আমাৰ কাহিনীৰ আৰম্ভন হয়। আমি এন্ডেলৰ পাঁচজন বিদ্যাৰ্থীৰ
জীৱনৰ বিষয়ে চাম, তেওঁবিলাকৰ নাম এনেধৰণৰ আছে, আত্মনিৰ্ভৰ, ঠগ
খ�োৱা,ভয়াতু ৰ, আৰু স্বাৰ্থপৰ, আৰু পৰ�োপকাৰীত মই আপ�োনাক সকল�োকে চিনাকি
কৰাই দিব বিচাৰ�োঁ।

আত্মনিৰ্ভৰ
‘আত্মনিৰ্ভৰ’ সদায়ে এফাৱেলৰ অস্হিত্বৰ বিষয়ে সন্দেহজনক প্ৰশ্ন সুধিছিল।
তেওঁ য়েইলিন নামৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা নাছিল,যাক তেওঁ কেতিয়াও লগ
প�োৱা নাই, আৰু যি জনে নিজৰ প্ৰতি কাৰ�োপৰা আজ্ঞাকাৰীতাৰ আৰু পূৰ্ণ সমৰ্পনৰ
অপেক্ষা কৰে। তেওঁ ভাৱিছিলে তেওঁক অন্য সকল�ো শিক্ষকৰ অধীনত ৰাখিবলৈ
এইয়া এক ষঢ়যন্ত্ৰ বুলি। বিদ্ৰোহ কৰি তেওঁ শ্ৰেণীত গৈ এই কল্পনিক ৰজাৰ বিষয়ে
শিকিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। ‘আত্মনিৰ্ভৰে’ এই ধৰণৰ কথাত বিশ্বাস কৰাক লৈ
অন্য ল�োকবিলাকৰ উপলুংঙা কৰিছিল। তেওঁ নিজৰ দৃষ্টিত যি য�োগ্য তাৰ অনুসাৰে
থাকি য়েইলিনৰ নিয়মৰ পৰা নিজকে মুক্ত জীৱন জীয়াই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছিল।
তেওঁ ৰজাৰ অধ্যাদেশ বিলাক পালন কৰিছিল যিবিলাকত তেওঁ নিজৰ উদ্দেশ্যত
সফল হৈছিল। তেতিয়াহে তেওঁ ৰজাৰ আদেশ পালন কৰিছিল,
এইট�ো কেৱল
তেওঁৰ নিজৰ বিবেকৰ দ্বাৰা আছিল। তাত ক�োন�ো অন্তৰিকতাৰ ইচ্ছা নাছিল যে
তেওঁ আন কাৰ�োবাৰ অধীনত থাকি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে বুলি আৰু তেওঁ
সেইট�ো বিচৰা নাছিল।
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অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

ঠগ খ�োৱা
‘ঠগ খ�োৱাই’ এফাৱেলৰ অস্হিত্বত প্ৰশ্ন ত�োলা নাছিল। তেওঁ ৰজা য়েইলিনৰ
ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁৰ অধ্যাদেশব�োৰত আনন্দিত আছিল। তেওঁ নিজৰ
মগুজু আৰু মূখৰ কথাৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু নিয়মব�োৰত সন্মতি দৰ্শাইছিল।
কিন্তু তেওঁৰ জীৱন অধিকতৰ শিক্ষাৰ বিপৰীত আছিল। তেওঁ ৰজাৰ অধীনতাত
সুখী হৈছিল, আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰ্য্যক্ৰমত ভাগ লয় যদিও তেওঁক সেই কাৰ্য্যব�োৰ
ভাল পাইছিল। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ক�োন�ো কথাত নিজৰ লাভালাভ দেখা প�োৱা
নাছিল সেইব�োৰ কথাত তেওঁ একেবাৰে বিপৰীতমূখী হৈ যায়। তেওঁৰ জীৱন যাপন
একেবাৰে য়েইলিনৰ বিপৰীত আছে, আৰু তেওঁৰ অতন্ত্য কঠ�োৰ হ�োৱা হেতু কে আন
ল�োকবিলাকক নিজৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰিছিল। তেওঁ কেতিয়াও এইট�ো কথাত ধ্যান
দিয়া নাছিল যে তেওঁ পৰীক্ষাত সত হব লাগিব আৰু আগত ন্যায়ৰ সময়ত�ো।
‘ঠগ খ�োৱা’ বহুত এটা ধেমালীৰ কথা যেন আৰু এই দুয়�োটা অভিৰুচি প্ৰায় এতে
সমানেই, এইকাৰণেই ‘আত্মনিৰ্ভৰৰ’ লগত থকাট�ো তেওঁ ভাল পাইছিল।

ভয়াতু ৰ
‘ভয়াতু ৰ’ সকল�ো বিদ্যাৰ্থীবিলাকতকৈ অধিক উ-সাহী। তেওঁ প্ৰায় আল�োচনাত
ভাগ লয় আৰু সদায়ে ভাল নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হয়। তেওঁ বহুত কৰ্ম্মীক আৰু এনে
কিছু মান কামব�োৰ কৰি থাকে যাতে সমাজত আন বিদ্যাৰ্থীসকলক কিবা কৰিবলৈ
সুয�োগ নাপায়। যদি ক�োন�োবা বিদ্যাৰ্থীয়ে তেওঁক চেৰাই কিবা কৰিছিল তেতিয়া
তেওঁ কৈছিল তেওঁহে কেৱল এজন যিয়ে য়েইলিনৰ কাৰ্য্য কৰিবলৈ আগ্ৰসৰ।

স্বাৰ্থপৰ
‘স্বাৰ্থপৰ�ো’ য়েইলিন আৰু তেওঁৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে। তেওঁ এফাৱেলৰ
অস্তিত্বৰ ওপৰত ক�োন�ো সন্দেহ নকৰে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে কথাও নকয়। তেওঁ
বিশ্বাস কৰে যে য়েইলিন এজন বহুত অদ্ভূ দ শাসক আৰু দয়াল�ো ন্যায়ধীশ আৰু
যি ক�োন�োৱে তেওঁৰ আজ্ঞানুসাৰে চলিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰে তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁ অতি
দয়াল�ো। কিন্তু তেওঁ য়েইলিনৰ ব্যক্তিত্বৰ আৰু তেওঁৰ শিক্ষাক নিজৰ সীমিত জ্ঞানৰ
ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তেওঁ পাহৰি গল যে য়েইলিন ন্যায়ী আৰু পবিত্ৰ নেতা হ�োৱাৰ
সৈতে প্ৰেমী আৰু দয়াল�ো। এইদৰে ‘স্বাৰ্থপৰৰ’ মনত য়েইলিন ক�োন সেই বিষয়ে
এটা বিক্ষিপ্ত চিত্ৰ আছে। তেওঁৰ বিশ্বাস কৰে ‘ভয়াতু ৰ’ আৰু পৰউপকাৰী অৱ্শ্যেই
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য়েইলিনৰ ৰাজ্যত স�োমাব পাৰিব, কিন্তু তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰৰ ক�োন�ো কথাত অস্বীকাৰ
কৰাত চিন্তা কৰে।
স্বাৰ্থপৰে, ভাৱে য়েইলিনক নিজৰ মুখৰে স্বীকাৰ কৰে,আৰু তেওঁৰ ক�োন�ো ডাঙৰ
নিয়মব�োৰ উলংঘন নকৰে তেওঁবিলাক এফাৱেলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। তথাপিও
নিজৰ নামৰ অনুসাৰে তেওঁ অধিক সময় নিজৰেই ভাল চাবলৈ যত্ন কৰি থাকে।
আৰু ক�োন�োবাই ভাল কাম কৰে এইকাৰণে তাত নিজৰেই ভাল বুলি ভাৱে।
কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ কাৰ�োবাৰ প্ৰতি দয়াৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যায়। কিন্তু কিবা
কৰিবলৈ সময় আহিলে তেওঁ স্বাৰ্থপৰ তেওঁৰ প্ৰথমতে স্বাৰ্থ হে দেখি পায়।

পৰপকাৰী
শেষৰ ব্যক্তিজন হল ‘পৰপকাৰী’ যিয়ে য়েইলিনৰ নিয়মব�োৰ অতি মন দিয়ে
আৰু আদৰেৰে পালন কৰে। তেওঁ কেৱল তেওঁৰ সিন্ধান্তব�োৰ শিকা নাই কিন্তু
তেওঁ তেওঁৰ প্ৰত্যেকট�ো কথাত তেওঁ কি কব বিচাৰে এইট�োৱ�োও জানিবলৈ প্ৰয়াস
কৰে, তেওঁ প্ৰত্যেকট�ো কথাত য়েইলিনৰ ইচ্ছা জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰে।
ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে তেওঁ অধ্যয়নৰ অনেক ঘন্টা পাৰ কৰিছিল আৰু এন্ডেলৰ
সমাজ আৰু বিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ হেতু নিজৰ সময় দিয়ে। তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ
যেতিয়া প�োন্ধৰ বছৰ বয়সৰ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত মহান ৰজা য়েইলিনৰ
ইচ্ছাব�োৰ পূৰ কৰিবলৈ অলপ সময়ে বাকী থাকিব। তেওঁৰ উদ্দেশ্য এইয়ে যে
তেওঁ নিজৰ জীৱন সমপূৰৰ
্ণ পে
ু য়েইলিনৰ মহিমাৰ কাৰণে নিয়াব আৰু নিজৰ মুখ্য
উদ্দেশ্যৰ মাজত তেওঁ আন ক�োন�ো কথাকেই গ্ৰহণ নকৰে। লাগিলে সেইট�ো তেওঁৰ
লাভজনক হলেও।
‘পৰউপকাৰে’ য়েইলিনক বহুত প্ৰেম কৰে আৰু এদিন তেওঁক লগ পাবলৈ প্ৰতীক্ষা
কৰে। তেওঁ সম্পূৰ্ণ মনেৰে তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰে আৰু আন বিলাকক
তেওঁৰ বিষয়ে কয়। এই কাৰণে তেওঁক ল�োকবিলাকে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰিত কৰি
তেওঁক অকশৰীয়া কৰি দিয়ে। তেওঁ য়েইলিনৰ নিয়ম আৰু আজ্ঞাব�োৰ পালন
কৰিবলৈ দুঃখ উঠাই থাকে কিন্তু ক�োন�ো ধৰণৰ কথাই তেওঁক য়েইলিনৰ প্ৰতি থকা
বিশ্বাসয�োগ্যতাক ৰ�োধীবলৈ সক্ষম হ�োৱা নাছিল।

স্নাতক
এন্ডেলৰ এই সকল�ো নিবাসী প�োন্ধৰ বছৰৰ হৈ গল। নিৰ্ধাৰিত দিন আহিল আৰু
অন্য আৰু দুহেজাৰ বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে এওঁ স্নাতক হৈ গল। প্ৰত্যেকজনক এক�োটা বিশেষ
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কাম দিয়া হল আৰু সেই কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ কিছু পইচাও দিয়া হল। কিমান
পৰিমানৰ পইচা দিব লাগে সেইট�ো য়েইলিনে নিজে নিৰ্ধাৰিত কৰিছিল। আৰু প্ৰধান
শিক্ষকজনে সেই সকল�োৰে পদস্হাপন কৰা সময়ত দিলে। আমাৰ পাঁচজন বিদ্যাৰ্থীৰ
ভিতৰত পইচাৰ ভাগ এইধৰণে হল, ‘আত্মনিৰ্ভৰে’প়ঞ্চপন্ন হাজাৰ পালে, ‘ঠগ খ�োৱাই’
আৰু ‘ভয়াতু ৰে’ছলিশ হাজাৰ পালে, ‘পৰউপকাৰে’ প়ঞ্চিছ হাদাৰ পালে। হাতত
পইচা দি এই যুৱ নাগৰিকক কিছু মান অন্তিম নিৰ্দেশ দি বিদায় কৰিলে।
যদিও ‘আত্মনিৰ্ভৰে’ কেৱল কেতিয়াবহে শ্ৰেণীত উপস্হিতিৰ লিখাইছিল। তেওঁক
এতিয়াও লাগিছিল যে কিছু মান শিক্ষা তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰৰ
কেতিয়াবাত�ো তেওঁ ভাৱিছিল যে বিদ্যালয়ত ক�োৱা কথাব�োৰ
নহবও পাৰে। আৰু যদি সত্য হয়ও তথাপি এবাৰ বিদ্যালয় শেষ
সেই কথাব�োৰৰ ব্যৱহাৰ কেনে হব তাৰ প্ৰতি তেওঁ এক�ো চিন্তা

পৰা গৈ আছে।
সকল�োখিনি সত্য
হৈ য�োৱাৰ পাছত
কৰা নাছিল।

‘আত্মনিৰ্ভৰক’ তেওঁক যি ভৰাঁলীৰ কাৰণে খাম দিয়া হল তেওঁ সেই খাম
ল�োৱাৰ লগে লগে কঁ পিবলৈ ধৰিলে। সেইট�ো খাম খুলাৰ পাছত যি ধন দিয়া হৈছিল
সেইট�ো চায় তেওঁ আচৰিত হৈ মনে মনে থাকিলে। তেওঁ এইট�ো চাই বহুত সুখী
হল যে, ‘ভয়াতু ৰ’আৰু ‘পৰপকাৰত’কৈ দুগুনে বেছি পাইছে। তেওঁ ভাৱিলে এনেই
‘ভয়াতু ৰে’ আৰু ‘পৰউপকাৰ’ দুয়�োজনে শ্ৰেণীত উপস্হিত থাকি নিজৰ সময় নষ্ট
কৰি দিলে, প্ৰয়�োজনতকৈ অধিক সময়ত দিয়া হ�োৱা শ্ৰেণীত দিয়া হ�োৱা পাঠ আৰু
শেষত তাৰ সলনি ইমান কম পইচা খৰচ কৰিবলৈ পালে।
এই অনুভৱে ‘আত্মনিৰ্ভৰৰ’ এই বিশ্বাসক আৰু দৃঢ় কৰিলে যে ক�োন�ো য়েইলিন
আচলতে নাই। তেওঁ এনেকৈ তৰ্ক কৰিলে যে বিদ্যাৰ্থী বিলাকৰ পিতৃ মাতৃ বিলাকে
যিসকলে অনেক বছৰ আগতে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে, সেই সকলেই সেই পইচা এৰি
গৈছে বুলি। তেওঁ আগত এইট�োও ভাৱিলে যে ৰজা য়েইলিন এটা কাহিনীৰ দৰে এটা
ষঢ়যন্ত্ৰ যিহৰ দ্বাৰা বিদ্যালয়ৰ লৰা-ছ�োৱালীব�োৰক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ আৰু
স্বাধীনচিতিয়া বিচাৰ কৰাৰ পৰা ৰ�োধিবলৈ এইট�ো কৰা হৈছে বুলি।
পদস্হাপনৰ কিছু সপ্তাহৰ পাছত, ‘আত্মনিৰ্ভৰক’ জ্ঞান আহিল যে তেওঁক এটা
ব্যৱসায় কৰিব লাগে। তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁক দিয়া ধন ইমান তীব্ৰতাৰে
শেষ হব ধৰিছে তেতিয়া তেওঁ বহুত চিন্তিত হল।
‘আত্মনিৰ্ভৰে’ এখন গাড়ীৰ দ�োকান খুলিলে আৰু চালে যে সেইট�ো বহুত
ভাল ব্যৱসায়। তেওঁৰ ব্যৱসায় বহুত ভালকৈ চলিব ধৰিলে। নতু ন পদস্হাপন
কৰাবিলাকৰ ভিতৰত অনেকেই তেওঁল�োকক দিয়া পইচাৰে ‘আত্মনিৰ্ভৰৰ’ দ�োকানৰ
পৰা নতু ন আৰু পুৰনা অংশব�োৰ কিনিলে। যতিয়া তেওঁৰ পইচা বাঢ়ি হল তেতিয়া
এফাৱেলৰ সম্ৰাজ্য এন্ডেনত
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তেওঁ আৰু এটা অন্য ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে তাত�ো তেওঁ সফলতা পালে। যেতিয়া
তেওঁৰ পইচা আৰু সম্পত্তি বাঢ়িবলৈ ধৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ জীৱনশৈলীৰ সলনি হব
ধৰিলে। তেওঁ স�োনকালেই বুজি পালে যে পইচাৰ প্ৰভাৱ অহা এইট�ো এটা সঠিক
পথ। আৰু সুখী আৰু আনন্দ কিনিবলৈ তেওঁৰ ওচৰত শক্তি আছে। তেওঁ এইট�োও
চালে যে ধন, সম্পত্তি আৰু তীব্ৰতাৰে সলনি হ�োৱা জীৱনপ্ৰণালীত তিৰ�োতাবিলাকক
আকৰ্ষিত কৰিবলৈও সমৰ্থ, যিহৰে তেওঁৰ জীৱন আৰু অধিক ফূ ৰ্তি দায়ক হৈ গল।
‘আত্মনিৰ্ভৰে’ নিজৰ সমাজৰ সাপ্তাহিক সভাত কেতিয়াও ভাগ ল�োৱা নাছিল।
কিন্তু বহুত�ো ল�োকে তেওঁৰ এজন ভাল নাগৰিক বুলি মানিছিল। এনে লাগিছিল যে
এই এন্ডেলবাসীৰ জীৱন বহুত ভাল আৰু ক�োন�োধৰণৰ স�োধৰণি কৰিবৰ আৱশ্যকতা
নাই।

নিৰ্ম্মান কৰ�োঁতা আৰু আগবঢ়াই দিওঁতা
‘ঠগ খ�োৱা’য়ে ‘আত্মনিৰ্ভৰৰ’ লগত কিছু দিন খুউৱ আনন্দ কৰিলে। যদিও
তেওঁক আন বিলাকৰ তু লনাত কম পইচা পাইছিল কিন্তু ‘পৰউপকাৰতকৈ’ অধিক
পাইছিল তাতে তেওঁ সুখী আছিল। ইয়াৰে য়েইলিন অতি কৰুণাময় ৰজা আছিল তাৰ
প্ৰতি সন্দেহৰ বিচাৰধাৰা আৰু অধিক দৃঢ় হৈ গল। এই কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে সৰু
সৰু কথাত ভূ ল কৰাট�ো ক�োনা ডাঙৰ কথা বা চিন্তাৰ বিষয়ে তেওঁৰ বাবে নাছিল।
‘ঠগ খ�োৱাই’ বিদ্যালয়ত যি ছ�োৱালীবিলাকৰ সৈতে বন্ধু ত পাতিছিল তেওঁল�োকৰ
সৈতে তেওঁৰ য�োগ্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপযুক্ত নাছিল, কাৰণ তেওঁক দিয়া শিক্ষাৰ
এইট�ো একেবাৰে বিপৰীত আছিল। তেওঁ তেওঁৰ ব্যৱহাৰত ক�োন�ো ভূ ল দেখা প�োৱা
নাছিল, কিয়ন�ো তেওঁ য়েইলিনৰ আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যত দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰিছিল।
তেওঁ জাৱনৰ প্ৰতি নিজৰ এক দৃষ্টিক�োন বনাই লৈছিল তেওঁৰ কথাত মই য়েইলিনৰ
প্ৰতি নিজৰ দৃঢ় বিশ্বাস কৰ�োঁ, আৰু কাক�ো এনে ক�োন�ো ডাঙৰ দুঃখ নিদেওঁ,
তেতিয়া মই ৰজাৰ আগত এজন ভাল ব্যক্তি হৈ থাকিম। তেওঁ এইট�ো কথাত তৰ্ক
কৰিলে যে য়েইলিনে জানে যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰেই নিজৰ নিজৰ আৱশ্যকতা থাকে
আৰু ক�োন�োৱে পৰিপূৰ্ণ নহয়। তেওঁৰ ভাৰসা আছিল যে স�োধ-বিচাৰৰ দিনা তেওঁৰ
সকল�ো ভূ ল য়েইলিনৰ দয়াৰ দ্বাৰা ক্ষমা কৰি দিয়া হব। কিয়ন�ো তেওঁ ৰজাৰ
ওপৰত তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰিছিল।
পদস্হাপন কৰাৰ কিছু সপ্তাহৰ পাছত, ‘ঠগ খ�োৱাই’ নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ
কৰিলে। তেওঁ নিৰ্ম্মানকৰ্ত্তা(ঘৰ বন�োৱা) হৈ গল। আৰম্ভনিত তেওঁ বহুত গ্ৰাহক
পাবলৈ অলপ অসুবিধা হল। তেওঁৰ ঘৰ বন�োৱা নক্সা অন্যৰ তু লনাত বহুত ভাল
40

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

আছিল, কিন্তু তেওঁ ভাল গ্ৰাহক প�োৱা নাছিল। কিছু মানে ভাৱিছিলে তেওঁৰ দাম
বহুত অধিক বুলি, আৰু ক�োন�োৱে ইমান সুন্দৰ ঘৰ কিনিবলৈ ক্ষমতা নাই, উপায়া
নাপায় তেওঁ সেই ঘৰব�োৰ কম দাম কৰি দিলে।
‘ঠগ খ�োৱাই’ এতিয়াও নিজৰ নক্সা ঘৰৰ প্ৰতি গ্ৰাহক বিলাকক আকৰ্ষিত
কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল। প্ৰথমেত তেওঁ যি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল এতিয়াও একে
প্ৰতিজ্ঞাকে কৰি আছিল, কিন্তু তেওঁ ঘৰ বনাবলৈ প্ৰথমতকৈ কম স্তৰৰ সামগ্ৰীৰ
ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ঘৰ সজাৰ কিছু মান সামগ্ৰীবিলাক একবাৰে নিম্নস্তৰৰ আছিল যে
এন্ডেলৰ তু লনাত এইব�োৰ একবাৰে নিকৃ ষ্ট আছিল। ‘ঠগ খ�োৱাই’ এইট�ো কৈ নিজকে
সত্যতাৰ প্ৰমান দিছিল যে, এই সামগ্ৰীবিলাক বন�োৱা বিলাকে একেবাৰে লগাতকৈ
অধিক সাৱধানেৰে ল�োৱা হৈছে বুলি। তেওঁৰ মতে,তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে
এই ঘৰখন বন�োৱাত যিব�োৰ সামগ্ৰী তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইব�োৰ ক�োন�োপ্ৰকাৰে
ব�োজা আৰু যিক�োন�ো পৰিবেশত সলাই নেপেলাই। ‘ঠগ খ�োৱাৰ’ এই ঘৰ বিলাকৰ
যি মূল্য আছিল আৰু ল�োভজনক যাৰ কাৰণে সকল�োৱে কিনিবলৈ কাগজত স্বাক্ষৰ
কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, আৰু এইট�ো ইমান দ্ৰুত গতিত হল যে ঘৰ বনাবলৈ
সময় ন�োহ�োৱা হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ ব্যৱসায় দ্ৰুত গতিত বাঢ়িব ধৰিলে।
দুবছৰৰ পাছত ‘ঠগ খ�োৱাই’ মাটি বেপাৰৰ ফালে লৰ ধৰিলে। আৰু এতিয়া
তেওঁ অভিয�োগ কৰা গ্ৰাহক সকলৰ পৰা বিৰক্ত হৈ পৰিছিল। তেওঁ ভাৱিছিল এবাৰ
মাটি বিক্ৰী কৰি দিলে তাৰ পাছত ক�োন�ো সমস্যাই নাথিকব বুলি। আৰু সেইট�ো
সদায় ৱাৰান্টিৰ বস্তৰ নিচিনাকৈ মেৰামতি কৰিব লগা নহব।
‘ঠগ খ�োৱা’ বহুত সুখী হৈছিল যেতিয়া তেওঁ মাটিৰ দাম অধিককৈ একৰৰ
হিচাপে পায় আছিল। এইট�ো ব্যৱসায় তেওঁক বহুত লাভৱান যেন লাগিল আৰু এইট�ো
ইমানেই ভাল আছিল যে তেওঁৰ সেইট�োৰ ওপৰত বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল।
কিন্তু কিছু নিৰীক্ষনৰ দ্বাৰা গম প�োৱা গল যে সেই মাটিব�োৰ খেতিৰ বাবে হয়। এই
কথাৰ বিষয়ে কেৱল কিছু মানহে জানিছিল যিব�োৰ ‘ঠগ খ�োৱাৰ’ বন্ধু আছিল। তেওঁ
নিজৰ নামত নামাকংন বিষয়াৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়িব বিচাৰিলে, যিজন ‘আত্মনিৰ্ভৰৰ
’বন্ধু আছিল। আৰু তেওঁ কলে যে মাটিড�োখৰ ক�োন�ো পৰীক্ষা-নিৰিক্ষা নকৰাকৈ
নামাকৰণ কৰি দিবলৈ। কিয়ন�ো এইড�োখৰ মাটিত অনেক বছৰ ধৰি ক�োন�ো খেতি
হ�োৱা নাই, গতিকে ক�োন�ো পৰীক্ষা কৰি কি লাভ হব? এই কথা ক�োন�ো সমস্যা
ন�োহ�োৱাকৈ সমাধান হৈ গল। ইয়াৰ পাছত সেই ডেকা ব্যক্তিৰ কাৰণে সফলতাৰ
সীমা ন�োহ�োৱা হল।
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শিক্ষকৰ সহায়ক
পদস্হাপনৰ পাছত, ‘ভয়াতু ৰে’ নিজৰ কিছু মান লগৰীয়া বিলাকৰ লগত বজাৰ
কৰিবলৈ ওলাই গল। তেওঁ ভাৱিছিল এই দুটা কথাৰ বাবে ভাল এইট�োৱেই হব
প্ৰথম এইট�ো যে তাই নিজৰ একেবাৰে ভাল লগৰীয়াবিলাকৰ লগত নিজৰ সফলতাৰ
আনন্দ উপভ�োগ কৰিব পাৰিব, আৰু দ্বিতীয়তে তাই নিজৰ নতু ন ব্যৱসায়ৰ কাৰণে
কিছু মান কাপ�োৰ কিনিব পাৰিব। ‘ভয়াতু ৰৰ’ মনৰ ইচ্ছা আছিল যে তাই এন্ডলৰ
বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ সহায়ক হৈ কাম কৰিব। তাইৰ মনত নাই যে ইয়াৰ বাহিৰে
তাই আৰু কিবা বেলেগ কাম কৰিব এই বিষয়ে ভৱাও নাছিল। এই কামৰ বাবে
তাইৰ সাক্ষ-কাৰ অহা শুক্ৰবাৰে আছিল।
বজাৰ কৰাৰ দ্বিতীয় দিনাখন ‘ভয়াতু ৰৰ’ এজনী বান্ধৱী ‘পৰচৰ্চ্চাই’তাইক কলে
যে এসময়ৰ বান্ধৱী ‘মিছা নিন্দকে’ প্ৰধান শিক্ষকক কলে যে, ‘ভয়াতু ৰে বিদ্যালয়ত
নিজৰ সহপাঠীৰ লগত শাৰীৰিক সমন্ধ ৰাখিছিল।’ ‘ভয়াতু ৰে’ এই কথা শুনাৰ
লগে লগে খংঙত ৰঙা হৈ পৰিল। এই কথাষাৰ যদি বিয়পি যায় তেনেহলে তাইৰ
সহকাৰী শিক্ষক হ�োৱাৰ যি আশা সেয়া একেবাৰে শেষ হৈ যাব। এইট�ো একেবাৰে
সঁচা নাছিল।তাই স্কু লৰ সময়তে নিজকে শুদ্ধকৈ ৰাখিছিল। তাইৰ বিশ্বাস আছিল
যে ‘মিছা নিন্দকে’এইব�োৰ কথা হিংসাৰ কাৰণে কৰিছে বুলি।
‘ভয়াতু ৰ’ খংঙত জ্বলি পকি আছিল। এই কথাৰ বাবে তাইক বহুত গভীৰ দুখ
লাগিছিল আৰু বাকী গ�োটেই সপ্তাহজুৰী তাইৰ মনত এই বিশ্বাসঘাতী বান্ধৱীৰ বিষয়ে
চিন্তা কৰি আছিল।তাই নিৰ্ণয় কৰি লৈছিল যে ‘মিছা নিন্দকক’ যি তাই কৰিলে
তাৰ শাস্তি ভ�োগীবলৈ লাগিব বুলি।
সাক্ষৎকাৰৰ দিন আহিল, আৰু ‘ভয়াতু ৰে’ এইট�ো শুনি বহুত আচৰিত হল যে
তাই সেই কামৰ বাবে নিযুক্তি পাইছে বুলি। প্ৰধান শিক্ষকে তাইক কলে যে তাইৰ
বিষয়ে যি কথা ওলাইছিলে সেই কথা শুনিছিল, কিন্তু পৰীক্ষা কৰি গম পালে যে
সেই কথাষাৰ সঁচা নাছিল।
‘ভয়াতু ৰক’ কেৱল সান্তনাই নহয় কিন্তু তাইক সেই শিক্ষকৰ সহকাৰী শিক্ষক
হবলৈ সুবিধা পালে যাক তেওঁ বহুত পচন্দ কৰিছিল। তাৰ নাম আছিল ‘দুতলীয়া
জীৱন’ আৰু তেওঁ স্কু লত সকল�োতকৈ অধিক গুণৱান আৰু প্ৰতিভাশীল শিক্ষক
আছিল। তেওঁ পঞ্চিছ বছৰ বয়সৰ আছিল আৰু এন্ডেলৰ যুৱক বিলাকক তেওঁ বিগত
দুবছৰৰ পৰা পাঠদান কৰি আছিল।(শিক্ষক সকলৰ বিচাৰৰ সময় আন বিলাকৰ
সমান বিশ বছৰৰ বয়সৰ নাছিল, কিন্তু তেতিয়া যেতিযা তেওঁল�োক ত্ৰিশ বছৰৰ
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হৈছিল) ‘ভয়াতু ৰ’ এই কথাত বহুত আচৰিত হৈছিল যে তাই ইমান সুদক্ষ শিক্ষকৰ
লগত কাম কৰিবলৈ মন�োনীত হৈছে।
কাল আৰম্ভ হল, আৰু সকল�োব�োৰ ঠিকভাৱেই চলি আছিল, কিন্তু ‘ভয়াতু ৰৰ’
মনত তাইৰ বিশ্বাসঘাতী বান্ধৱীৰ প্ৰতি খং আৰু প্ৰতিশ�োধ ল�োৱাৰ মন�োভাৱ শেষ
হ�োৱা নাছিল। সকল�োব�োৰ যিমানেই ভাল নহওক কিয় তাইৰ মনত বান্ধৱীৰ দ্বাৰা
কৰা সেই বিশ্বাসঘাতৰ কথা মনলৈ বাৰে বাৰে আহি আছিল।
‘দুতলীয়া জীৱন’ এই নামৰ দ্বাৰাই গম প�োৱা যায় যে তেওঁ কেনেধৰণৰ ব্যক্তি
আছিল। শিক্ষকৰ ৰুপত এটা জীৱন আছিল কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁ
একেবাৰে বিপৰীত আছিল। তেওঁৰ বিচাৰ বহুত কঠ�োৰ হব কিয়ন�ো শিক্ষক হ�োৱা
হেতু কে তেওঁক য়েইলিনক দেখা প�োৱাৰ সুয�োগ লাভ কৰিছিল।
এদিনাখন গধূলি সময়ত ‘ভয়াতু ৰ’ আৰু ‘দুতলীয়া জীৱন’ একেলগে আছিল
তেওঁ ‘ভয়াতু ৰক’ ইংগিতেৰ কিবা কব বিচাৰিলে।এইট�ো চায় ‘ভয়াতু ৰে’বহুত
আচৰিত হল আৰু খংঙ�ো উঠিল, তাই তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা তৎক্ষনাত উঠি গুচি
গল।তেওঁ তাৰ পিছ নেৰিলে, আগৰ কিছু সপ্তাহলৈকে তেওঁ চেষ্টা কৰিয়েই থাকিল।
পাছত তাই ভাৱিলে মই কিয় প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আছ�োঁ, আৰু তেওঁৰ কথাত মন
দিবলৈ ধৰিলে। কিয়ন�ো তেওঁ বহুত জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল। তাই এতিয়া তেওঁৰ সৈতে
আকৰ্ষিত হবলৈ ভাল লগা হল। তেওঁ বহুত দয়াল�ো আছিল আৰু সেই ঠাইত তেওঁ
অধিক সুন্দৰ আছিল। বহু সময়ৰ আন্তৰিক যুদ্ধৰ পাছত ‘ভয়াতু ৰে’ নিজৰ কুমাৰী
জীৱন ‘দুতলীয়া জীৱনক সমৰ্পিত কৰি দিলে,’ আৰু দুয়�োজনৰ মাজত নিবিড় সমন্ধ
গঢ়ি উঠিল।
‘ভয়াতু ৰে’ আগতে কেতিয়াও এনে প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰি প�োৱা নাছিল, নিজস্বতাৰ
ভাৱনা কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিল। যেতিয়াই তাই ‘দুতলীয়া জীৱনক’ চাইছিল,
তাই একেবাৰে কব ন�োৱাৰা হৈ পৰিছিল। তাইৰ মতে প্ৰতিদিনে তেওঁৰ নিশ্চিত
স্হানত লগ প�োৱাট�ো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে তাইৰ মনৰ পৰা সেই
বিশ্বাসঘাতী বান্ধৱীৰ প্ৰতি যি প্ৰতিশ�োধ আৰু খং সেইয়া দূৰ হৈ গল।
কিন্তু চাৰি মাহৰ পাছত ‘দুতলীয়া জীৱনে’ তাইক এৰি দিলে। ‘ভয়াতু ৰ’
একেবাৰে ভাঙি পৰিলে, আৰু তাই জানিব বিচাৰিছিল এইট�ো কিয় হবলৈ পালে
বুলি? তাই সেই ঘটি য�োৱা ঘটনাক মনত পেলাইছিল আৰু উত্তৰ পাবলৈ অপেক্ষা
কৰি আছিল। যদিও ‘দুতলীয়া জীৱনৰ’ নে কৈছিল যে, ‘মিছা নিন্দকৰ’ পৰা তেওঁ
তাইৰ বিষয়ে বিগত জীৱনৰ কথা শুনিছিল। এইট�ো তাৰ জীৱনৰ সলনি হ�োৱাৰ
আচল কাৰণ নাছিল তেওঁ মাত্ৰ ‘ভয়াতু ৰৰ’ পৰা নিজৰ যি আসক্ত আছিল সেইয়া
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শেষ হৈ গৈছিল, তেওঁ এতিয়া অন্য তিৰ�োতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ গৈছিল। গাভৰু
তিৰ�োতাবিলাকে ইয়াক বহুত গুনৱান আৰু কামউক্তেজক শিক্ষকৰ ম�োহমায়ৰ বিৰুধ
কৰিব পৰা নাছিল।
‘ভয়াতু ৰ’ অতন্ত্য ক্ৰোদ্ধিত আছিল। তেওঁৰ কাৰণে ‘দুতলীয়া জীৱনক’ সদায়
দেখা প�োৱাট�ো তাইৰ বাবে অসয্য হৈ পৰিছিল। এনেদৰে জীয়াই থকাট�ো অতি কঠিন
হৈ পৰিল তেতিয়া তাই স্কু লত ছু টীৰ আবেদন কৰি দিলে।
অনেক দিন তাই খিংখিংয়া জীৱন পাৰ কৰাৰ পাছত ‘ভয়াতু ৰে’তাইৰ ওচৰত
যি পইচা আছিল তাৰে এটা, বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিলে। তাই স্কু লৰ সাপ্তাহিক সভাত�ো
যাবলৈ বন্ধ কৰি দিলে। যদিও য়েইলিনে নিজৰ প্ৰজাক এই নিৰ্দেশ দিছিল যে
ক�োনেও সভাত য�োৱাট�ো বন্ধ কৰিব নালাগে বুলি। ভয়াতু ৰে এতিয়া এই দুষ্টব�োৰৰ
লগত ক�োন�ো সমন্ধ ৰাখিবলৈ বিচৰা নাছিল, আৰু সভাত প্ৰায় ল�োক বিলাক
এনেকুৱা স্বভাৱৰেই আছিল।।
দিন প্ৰতিদিন ‘ভয়াতু ৰ’ কঠ�োৰ হৈ গল। তাই এতিয়া বহুত ভাল আৰু স্কু লৰ
বা য়েইলিনৰ কথা কৈছিল। তাইৰ অন্তৰত যি ভাল চিন্তা আৰু ইচ্ছা আছিল সেয়া
এতিয়া উদাশীনতা আৰু নিৰাশাই লৈ লৈছিল। যেতিয়া ক�োন�োৱে য়েইলিনৰ লগত
নিজৰ সমন্ধৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু নিজৰ মনত তাই য়েইলিনক এই কথাৰ
বাবে দ�োষী কৰিছিল যে তেওঁ এনেক�োৱা ভ্ৰষ্টাচাৰীক নিজৰ স্কু লত কিয় থাকিবলৈ
দিছে বুলি।
যেতিয়া তাইৰ পৰীক্ষাৰ দিন পূৰ্ণ হল, তেতিয়া ‘ভয়াতু ৰে’ মনৰ যি কঠ�োৰতা
আৰু খংত ভৰি পৰিছিল, কিন্তু যদি ক�োন�োবাই কিবা সুধিলে তাই সেই কথা
একেবাৰে নুশুনা কৰি পেলাইছিল। বাকী থকা দিনব�োৰত এইট�োৱেই ভাৱি আছিল
যিবিলাকে তেওঁৰে সৈতে ভু ল কৰিলে তেওঁল�োকক কেনেকৈ প্ৰতিশ�োধ লব পৰা যায়
এই বিষয়ে।

এন্ডেলৰ প�ৌৰপতি
এতিয়া আমি স্বাৰ্থপৰৰ কথালৈ যাওঁ। তেওঁত�ো এইট�ো কথাত সন্তোষ্ট আছিল
কিয়ন�ো তেওঁক ইমান অধিক পইচা দিয়া হৈছে। তেওঁ ফু ৰ্তী কৰিলে, কিন্তু তেওঁ
য়েইলিনৰ অয�োগ্য ৰীতিৰে আনন্দ উপভ�োগ কৰাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিছিল।
কিছু দিন ছু টী পালন কৰি পাছত তেওঁ বিনিময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিলে। তেওঁৰ
ব্যৱসায়ত তেওঁৰ লাভ হবলৈ ধৰিলে। আৰু স�োনকালেই তেওঁ তেওঁক দিয়া পইচাক
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দুগুন কৰিলে। যেনেদৰে তেওঁৰ লাভালাভ বাঢ়িব ধৰিলে তেওঁ তেনেকৈয়ে নিজৰ
সমূহত খ্যাতি অৰ্জ ন কৰিব ধৰিলে।
তিনি বছৰৰ পাছত স্বাৰ্থপৰে এন্ডেলৰ প�ৌৰপতি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ নিৰ্ণয় ললে
আৰু নিজৰ সমন্ধ আৰু উচ্চ আৰ্থিক পৰিস্হিতিৰ বাবে তেওঁ নিৰ্ব্বাচনত জয়ী হল।
নিজৰ পদ সাঙু ৰাৰ পিছত তেওঁ চালে যে তেওঁক বহুত পদৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণয় লব
লগা আছে। তাৰ ভিতৰত এখন বিদ্যালয়ৰ কথাও সনিবিষ্ট আছিল। ল�োকৰ সংখ্যা
বঢ়াৰ কাৰণে স্কু লৰ বাবে অধিক ঠাইৰ প্ৰয়�োজন আছিল। তাৰ মানে মাটি কিনা,
ঠিকাদাৰক নিযুক্তি কৰা, ভৱনৰ নিৰ্ম্মানৰ খৰচ আৰু স্কু লৰ অনান্য বস্তুব�োৰৰ
ব্যৱস্হা কৰা।
সকল�োতকৈ প্ৰথম কথা আছিল সমাজৰ সকল�ো ল�োকে এই কামৰ কাৰণে পইচা
জমা কৰা। সপ্তাহৰ প্ৰথম হব লগা বৈঠকত স্বাৰ্থপৰে শুনিলে যে তেওঁক আৰু অধিক
পইচাৰ দৰকাৰ আছে। পইচা জমা কৰা শেষত তেওঁ কেৱল এহেজাৰ টকা দিলে।
আক�ৌ এটা কঠিন নিৰ্ণয় ল�োৱাৰ সময় আহিল। স্কু লৰ ওচৰে পাজৰে থকা মাটি
কিনিবলৈ পইচা হৈ গৈছিল। সেইট�ো ভাল দৰ আছিল আৰু সিমান পইচাও আছিল।
কিন্তু এটা ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেন্টেল ষ্টোৰেও সেই মাটিখিনি কিনিবলৈ বিচাৰিছিল। এই
কথাত নগৰ সমিতিৰ মাজত মতভেদ হল। স্কু ল এখন বিনা লাভৰ চলা এটা
সংন্হা আছিল। সেয়ে ইয়াৰ পৰা ক�োন�ো কৰ আদায় কৰিব পৰা নাযায়। কিন্তু
ডিপাৰ্টমেন্টেৰ ষ্টোৰৰ পৰা অধিক মাত্ৰাত কৰ আদায় কৰিব পৰা যাব আৰু চহৰ
খনৰ মানুহৰ বাবে অধিক ৰ�োজগাৰ পাব।
নগৰ পৰিষদত মতানৈক্য আছিল, এইকাৰণে প�ৌৰপতিক মতদানৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয়
ল�োৱাট�ো আৱশ্যক আছিল। স্বাৰ্থপৰৰ মনত সঙ্কা আছিল। সেই ডিপাৰ্টমেন্টেলৰ
মালিকে তেওঁৰ নিৰ্বাচনীত তেওঁৰ বহুত সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁৰ কাৰণেই তেওঁৰ
বহুত কাম সহজ হৈ পৰিছিল। আৰু স্বাৰ্থপৰৰ ঘৰলৈ অহা য�োৱা হৈ আছিল।
স্বাৰ্থপৰে নিজৰ মতদান ডিপাৰ্টমেন্টেল ষ্টোৰৰ ফালে দিলে। তেওঁ এইট�ো ভাৱি
নিজৰ কথাক ন্যায় বুলি ভাৱিলে যে এই ষ্টোৰ হলে গ�োটেই নগৰৰ
কাৰণে
লাভদায়ক হব। তেওঁ কলে যে ইয়াৰ দ্বাৰা অধিক ল�োকক ৰ�োজগাৰ সুবিধা হব
আৰু নগৰৰ কৰৰ দ্বাৰা লাভ হব বুলি। স্কু লখনক উপদেশ দিলে যে সেই ঠাইতে
ঘৰখন ওখ কৰি বনাবলৈ। যদিও তেওঁ জানিছিল যে এনে কৰাট�ো সম্ভৱ নাছিল।
তেওঁৰ এই নিৰ্ণয়ত য়েইলিনৰ বিশ্বাসী অনুযায়ী সকল নিৰাশ হল। কিন্তু নগৰখনৰ
বাকী ল�োকসমূহে স্বাৰ্থপৰৰ নিৰ্ণয়ক আদৰণী জনালে।

এফাৱেলৰ সম্ৰাজ্য এন্ডেনত
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স্বাৰ্থপৰৰ প�ৌৰপতিৰ সময়ৰ কাৰ্য্যকাল শেষ হবলৈ হৈছিল, আৰু এতিয়া আক�ৌ
এবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অভিযান চলাবলৈ সময় হৈছিল। তেওঁ নিজে নিজকে নিৰ্ণয়ৰ
কাৰনে লজ্জা অনুভৱ কৰিছিল এইকাৰণে তেওঁ স্কু লখনক পাঁচহাজাৰ টকাৰ অনুদান
দিলে। আৰু এইট�োও প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে তেওঁ ইয়াৰ কাৰণে আৰু ভাল ঠাই বিচাৰি
দিম বুলি। এনে কৰি তেওঁ য়েইলিনৰ অনুযায়ীসকলৰ মতদান পাম বুলি। এনে
লাগিছিল যে স্বাৰ্থপৰে আক�ৌ এবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হব বুলি।

জলপান ঘৰৰ মালিকনী
পদস্হাপনৰ পাছত পৰ�োপকাৰে তেওঁ প�োৱা পইচাৰ পঞ্চিছ হাজাৰ স্কু লৰ মাটি
কিনিবলৈ অনুদান দিলে। তেওঁ নিজৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা যি শিকিছিল সেই কথাত
তেওঁ কৃ তজ্ঞ আছিল আৰু নিজৰ কৃ তজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল। বাকী থকা
বাইশ হাজাৰত পৰ�োপকাৰে এখন জলপান ঘৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে।
পৰ�োপকাৰৰ ৰান্ধনি বিষয়ক কলাত বহুত ইচ্ছাকৃ ত আছিল। ইয়াৰ উপৰিও
ব্যৱসাৰিক জ্ঞান থকা উত্তম ব্যৱসায় কৰাও আছিল। জলপান ঘৰ চলাই নিজৰ
দক্ষতাৰ য�োগ্য ব্যৱহাৰ কৰা আৰু সমাজৰ সেৱাৰ অৰ্থে তেওঁ সুবিধা বিচাৰি পালে।
এই কাৰণে তেওঁ নগৰত সকল�োতকৈ উত্তম কাৰিগৰ আনিব পাৰিলে। তেওৰ সৈতে
মিলি তেওঁ অনেক উত্তম আৰু আকৰ্ষিত ব্যঞ্জনৰ পৰিচয় কৰাব পাৰিছিল। তেওঁৰ
জলপান ঘৰখন স�োনকালেই প্ৰসিদ্ধ আৰু সফল হৈ গল।
পৰ�োপকাৰে তেওঁৰ জলপান ঘৰৰ বাবে পুৰস্কাৰ�ো পালে। তেওঁ নিজৰ সফলতাৰ
শ্ৰেয় সদায়ে য়েইলিনৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত জ্ঞান আৰু বুদ্ধিকেই দিলে। যিক�োন�ো সাক্ষা-কাৰত
তেওঁ নিজৰ শিক্ষকসকলক সন্মান জনাইছিল। আৰু নিজৰ কাৰিগাৰী সকলৰ প্ৰশংসা
কৰিছিল। তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ সফলতাৰ শ্ৰেয় নিজক নিদিলে। তেওঁ জানিছিল
এই সকল�ো য়েইলিনৰ কাৰণেই হবলৈ পাইছে বুলি।
পৰ�োপকাৰে নিজৰ ধন সমাজৰ সেৱাৰ অৰ্থে আৰু এন্ডেলৰ স্কু লৰ উন্নতিৰ
কাৰণে খৰচ কৰিলে। তেওঁ স্কু লখনত ৰন্ধা ঘৰত খ�োৱাৰ ব্যৱস্হা কৰিলে। তেওঁ
প্ৰায় সময়ত গধূলিবেলাত নিজৰ সময় দুখীয়া বিলাকক ভ�োজন কৰাত পাৰ
কৰিছিল। দুখীয়া বিলাকক গৰম গৰম খ�োৱা বস্তু দিবলৈ তেওঁ বৰ ভাল পাইছিল।
তেওঁ নিশ্চিত কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ লাভৰ পঞ্চিছ শতাংশ স্কু লক দিব। পাঁচ
বছৰৰ শেষত তেওঁ স্কু লখনক এক ক�োটিতকৈয়�ো অধিক টকা অনুদান দিলে।
পৰ�োপকাৰে সদায়ে সেই সকলৰ সহায় কৰিছিল যিবিলাকে কষ্ট কৰিছিল কিন্ত
নিজৰ আৱশ্যকীয়তাব�োৰ পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল। আৰ্থিক সহায়ৰ লগতে তেওঁ
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য়েইলিনৰ বুদ্ধি আৰু জ্ঞান আৰু সফলতাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে কৈছিলেও। যি সকলে
তেওঁক সহায় কৰিছিল তেওঁল�োকক তেওঁ কৈছিল, এই সকল�ো ব�োৰ তেওঁ কৰিব
ন�োৱাৰিলেহেতেঁ ন যদি য়েইলিনে তেওঁক সহায় নকৰাহলে।
পৰ�োপকাৰৰ জলপান ঘৰৰ সফল হৈ আছিল, তথাপিও স্বাৰ্থপৰে তেওঁক নিজৰ
ঘৰত হ�োৱা যি ক�োন�ো সামূহিক সমাৰ�োহত মতা নাছিল। আৰু তেওঁক কেতিয়াও
ক�োন�ো সামাজিক কথাত নেতৃ ত্ব দিবলৈ ক�োৱা হৈছিল। তেওঁ য়েইলিনৰ প্ৰতি অধিক
বিশ্বাসয�োগ্য বুলি জনাজাত হৈছিল। এন্ডেলৰ উচ্চ পদস্হ বিষয়া ল�োকবিলাকৰ পৰা
তেওঁক বেলেগকৈয়ে ৰখা হৈছিল, কিন্তু এই কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও নিৰাশ নহল।
তেওঁত�ো নিজৰ ধ্যান কেৱল দুখীয়া আৰু আৱশ্যকতাপূৰ্ণ ল�োকবিলাকৰ সহায় কৰাত
কেন্দ্ৰিত আছিল। স্কু লত হ�োৱা সাপ্তাহিক সভাত ভাগ ল�োৱাট�ো বৰ ভাল পাইছিল।
আৰু তাত যি ক�োন�ো সহায়ৰ প্ৰয়�োজন হৈছিল তেওঁ দিবলৈ সদায়ে সাজু থাকিছিল।
পৰ�োপকাৰ অতন্ত্য সন্তোষ্টি স্ত্ৰী আছিল।

বিচাৰৰ নিযুক্ত দিন
বিচাৰৰ নিযুক্ত দিন আহি পালে। যিবিলাকৰ বিচাৰ হব লগা আছিল তেওঁল�োক
জানিছিল যে অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত যিক�োন�ো দিনাই হব লগা আছে, কিয়ন�ো
প্ৰথম পাঁচটা বছৰ সমাপ্ত হৈ গৈছিল। কিন্তু ক�োন�োৱে ভৱা নাছিল এইট�ো ইমান
স�োনকালে হব বুলি।
সেই দিন ক�োন�ো অন্য দিনৰ দৰে আৰম্ভ হ�োৱা নাছিল। কিন্তু সেইট�োৰ শেষ
বহুত ভিন্ন আছিল। আধাৰাতি সময়ত এফাৱেলৰ ৰক্ষকে দুহেজাৰ পদৱীত থকাক
উঠাই লৈ গল। তেওঁল�োকক এই অকৎসমাতে উঠাই নিয়াট�ো তেতিয়া হল যেতিয়া
এন্ডেলৰ বাকী নিবাসীবিলাক শুই আছিল।
এই দুহেজাৰ নাগৰিকক এটা গুপ্ত দুৱাৰেদি লৈ য�োৱা হল। এইট�ো এটা গভীৰ
সুৰংগ আছিল যৰ পৰা তেওঁল�োকক অড�োগা নদীৰ তলত নিয়া হল। এই গুপ্ত
সুৰংগৰ পৰা ওল�োৱাৰ পাছত তেওঁল�োকক দুদিন নিৰ্জ ন দুষিত অঞ্চলেদি হৈ যাব
লগা হৈছিল। এই যাত্ৰাত ৰক্ষক সকলে তেওঁল�োকৰ আৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰীৰ য�োগান
ধৰিছিল।
ৰক্ষক বহুত দয়াল�ো আছিল কিন্তু তেওঁল�োকৰ পৰা দূৰৈত থাকিছিল। তেওঁৰ
সকল�ো ধ্যান তেওঁক চমজাই দিয়া কামক পূৰ্ণ কৰাত আছিল। তেওঁক নাগৰিক
বিলাকৰ কিছু মান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল, কিন্তু কিছু মান এনে প্ৰশ্ন এন্ডেবাসীবিলাকে
শুধিছিল যাৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁক অনুমতি দিয়া হ�োৱা নাছিল। এই ধৰণে প্ৰশ্নৰ
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উত্তৰত ৰক্ষকৰ এটাই উত্তৰ দিছিল, উচিত সময়ত সকল�ো স্পষ্ট কৰি দিয়া হব,
এই উত্তৰ শুনাৰ লগে লগে এই প্ৰবাসীবিলাকত আৰু উৎকন্ঠা উৎপন্ন হৈ উঠিছিল।
যি স্হানত যাবলৈ তেওঁবিলাকৰ প্ৰতীক্ষা আৰু উৎকন্ঠা আছিল সেইট�োলৈ সম্পূৰ্ণ
মন দিয়াৰ বাবে বাটত হ�োৱা সমস্যাব�োৰত মন নিদিলে। যতিয়া তৃ তীয় দিন আহিল
তেতিয়া তেওঁল�োকে এটা পৰ্বত দেখা পালে। সৃৰ্য্যৰ ৰশ্মিত সেইয়া এক ছাঁহৰ চিত্ৰৰ
দৰে লাগিছিল, সেইট�ো আছিল এফাৱেলৰ ভাৱী ৰাজশ্ৰী নগৰ। তেওঁল�োকৰ ক�োন�োৱে
এই নগৰৰ বিষয়ে যিয়ে কল্পনাও কৰিছিলে যদি তাতকৈ অধিক গুণে আটকধুনীয়া,
সুন্দৰ আৰু ৰাজশ্ৰী নগৰ আছিল।
যেতিয়া তেওঁল�োক এই নগৰৰ ওচৰ পালে তেতিয়া স�ৌন্দৰ্য্য আৰু অদ্ভু ততা আৰু
অধিক স্পষ্ট হৈ গল। তেওঁল�োকৰ শিল্পকলাৰ কল্পনাৰ শক্তিতকৈ বহু গুণে অতু ল্য
আছিল। এই নগৰৰ বাহিৰ ভাগৰ তু লনাত এন্ডেল অতি ক্ষু দ্ৰ আছিল।
যেতিয়া এই সকল�োৱে এন্ডেলবাসী এই নগৰৰ মাজবাগত পালে তেতিয়া তেওঁল�োকে
চালে যে এপাৱেলত সকল�ো একেবাৰে প্ৰফু ল্লিত আৰু উত্তেজিত জীৱন আছিল। এইব�োৰ
ইমানেই জ�োতিময় স্হান আছিল যে ইয়াত চৰাইব�োৰে অকল গান গ�োৱা নাছিল,
কিন্তু সেইব�োৰত ভাষাৰ জ্ঞান�ো আছিল। সেইব�োৰৰ মধুৰ সুৰৰ আৰু মন�োমহা
গানত সেই নগৰৰ সুন্দৰতাৰ বৰ্ণনা আছিল। আৰু এই কথাৰ বৰ্ণনা কৰিছিল যে
কেনেকৈ সেই নগৰৰ শ�োভা আৰু সুন্দৰতাক বঢ়াবলৈ সেৱা কৰিব পাৰি।
এই এন্ডেল বাসী অকৎমাতে আগত অহা আচৰিত বিষয় নাছিল। কিয়ন�ো
তেওঁল�োকে চহৰ ৰক্ষকৰ ঘ�োৰাব�োৰক ক�োৱা শুনিছিল। এই শ্ৰেষ্ট প্ৰাণীয়ে পৰস্পৰে
কেৱল কথা পতা নাছিল কিন্তু তেওঁল�োকৰ ওপৰত বহা ল�োকবিলাকৰ লগত�ো কথা
পাতিছিল। এতিয়া এইট�ো নিশ্চিত যে এফাৱেলৰ সকল�ো প্ৰাণীৰ বুজি প�োৱা ভাষাত
কব পাৰিছিল আৰু সেইবিলাকত প্ৰেম, আৰু আনন্দ প্ৰকাশিত কৰা মন�ো আছিল।
ডেকা এন্ডেলবাসী যি ফালেই চাইছিল তেওঁল�োকক অতি সুন্দৰ ল�োভজনক দৃশ্যই
দেখা দিছিল। তেওঁল�োকে এফাৱেলক অবাক কৰি দিয়া সুন্দৰতা মুগ্ধ হৈ পৰিছিল।
তাৰ বতাহ ইমানেই ফূ ৰ্তীদায়ক আছিল যে তেওঁল�োকৰ মস্তিক্সক সতেজ কৰি দিছিল
আৰু যাত্ৰাত ভাগৰি য�োৱা শৰীৰত আৰাম পাইছিল। গ�োটেই নগৰত যি পানী বৈ
আছিল সেয়া চাই তেওঁল�োকৰ ক�ৌতু হল আৰু বাঢ়ি গল। এনে লাগিছিল যে প্ৰত্যেকট�ো
বস্তু ইমানেই সত্যৰে আছিল যিট�ো জীৱনৰ লগত সংলগ্ন কৰি থ�োৱাৰ দৰে।
সঘনাই চলি থকা সংগীতৰ বাতাবৰণে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি পেলাইছিল আৰু তেওঁল�োকৰ
ভাগৰি য�োৱা শৰীৰক শান্তি প্ৰদান কৰিছিল। এটা সৰু গছ পুলিৰ পৰা আৰম্ভ
কৰি বাতাবৰণত চলি থকা বতাহ�ো জীৱিত লাগিছিল আৰু সেই সকল�োতে জীৱন
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দিয়াৰ ক্ষমতা আছিল। এই
দিবলৈহে আছিল।

ঐশ্বৰ্য্যশীল প্ৰদেশত সকল�োখিনিয়েই নিজেই সকল�ো খিনি

এই যুৱকদয়ে সেই মহান নগৰখন পাৰ কৰ�োঁতে তাৰ সকল�ো বস্তুব�োৰক হাতেৰে
স্পৰ্শ নকৰাকৈ থাকিব ন�োৱাৰিছিল। তেওঁল�োকৰ তীব্ৰ ইচ্ছা আছিল যে তেওঁল�োক
স্বাধীনতাৰ সকল�ো ফালে দ�ৌৰি সকল�োখিনি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চাই অমুভৱ
কৰিবলৈ। কিন্তু তেওঁল�োক জানিছিল যে তেনেকৈ কৰিবলৈ এতিয়া তেওঁল�োকক
অনুমতি দিয়া নহব।
তেওঁল�োকক স�োনকালেই এটা বিশাল সভাগৃহৰ দুৱাৰ মূখত লৈ য�োৱা হল। তাত
পুৰষ
ু আৰু স্ত্ৰীক বেলেগ বেলেগ কৰা হল। এই সভাগৃহখন ইমানেই বিশাল আছিল যে
তাত অসীমিত মানুহৰ বাবে ঠাই আছে যেন লাগিছিল। এই গৃহ মাৰ্বলেৰে তৈয়াৰী
দেৱাল থকা এই সভাগৃহত এই সময়ত প্ৰায় এক ক�োটি ল�োক উপস্হিত আছিল।
প্ৰতীক্ষা কক্ষত এন্ডেলৰ বাসীৰ কাৰণে সুগন্ধিত পানীৰে গা ধূবলৈ ব্যৱস্হা কৰা
হল। গা ধূৱাৰ পাছত ৰজাক লগ পাবলৈ সাজু হবৰ বাবে তেওঁল�োকক এক বিশেষ
প�োচাক দিয়া হল। এন্ডেলৰ পৰা যি কাপ�োৰ পিন্ধি তেওঁল�োক আহিছিল সেইট�ো সলাই
নতু ন কাপ�োৰ পিন্ধিবলৈ পাই তেওঁল�োক বহুত আনন্দিত হৈছিল। এই জ�োতিময়
নগৰত তেওঁল�োকৰ লেতেৰা কাপ�োৰ সেই স্হানৰ বাবে য�োগ্য নাছিল। তেওঁল�োকৰ
প্ৰত্যেকৰে মনত এইট�ো উ-পন্ন হৈছিল যে তেওঁল�োক এফাৱেলত থাকিবলৈ সুয�োগ
পাব। তেওঁল�োকৰ মনত এনে ভাৱনা হৈছিল যে তেওঁল�োকে যেন নিজৰ ঘৰলৈ
আহিছে।
গা ধূৱা আৰু নতু ন কাপ�োৰ পিন্ধাৰ পাছত, সকল�োকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ
মতা হল। জলপানৰ এই ব্যৱস্হা এটা বহুত ডাঙৰ চ�োতালত কৰা হৈছিল, যত
তেওঁল�োকক অলপহে সময় দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁল�োকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু
পৰস্পৰে কথা পাতিবলৈ। আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁল�োকক আক�ৌ বেলেগ
কৰি দিয়া হল। এই সময়ত তেওঁল�োকক তেওঁল�োকৰ নামেৰে বেলেগ কৰা হল।
পৰ�োপকাৰ, স্বাৰ্থপৰ আৰু অন্য পাঁচশ জনৰ সৈতে তেওঁল�োকক বাওঁফালৰ কক্ষত
মতা হল। ভয়াতু ৰ, ঠগ খ�োৱা আৰু আত্মনিৰ্ভৰক অন্য প্ৰায় প�োন্ধৰশ ল�োকৰ
সৈতে স�োঁফাৰ কক্ষত মতা হল। যেতিয়া তেওঁল�োক প্ৰৱেশ কৰিব ধৰিলে তেতিয়া
তেওঁল�োকে চালে যে কক্ষট�োক এটা বিশেষ নাম দিয়া হৈছে যিট�ো প্ৰৱেশ দুৱাৰত
কাটি লিখা হৈছিল। সেই নাম বিচিত্ৰ আছিল আৰু যি ভাষাত লিখা হৈছিল সেইট�ো
এন্ডেলবাসীয়ে নাজানিছিল। এট কক্ষৰ নাম আছিল জীৱন কক্ষ, আৰু আনট�োৰ নাম
আছিল বিচাৰ কক্ষ।
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জীৱন আৰু বিচাৰৰ কক্ষ
আত্মনিৰ্ভৰে যেতিয়া স�োঁফালৰ কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ এক আচৰিত
বিৰক্তি অনুভৱ কৰিলে, সেই বিৰক্তি ইমানেই বিচিত্ৰ আছিল যে তেওঁ ভয় খালে।
তেওঁ নিজৰ স্কু লৰ দিনব�োৰ মনত পেলাই য়েইলিনৰ বিষয়ে তেওঁ যি অলপ শুনিছিলে
সেইব�োৰ মনত পেলাই নিজকে সান্তনা দিবলৈ যত্ন কৰিব ধৰিলে। এতিয়া তেওঁক
সকল�ো অবাক আৰু বিশৃংখলাৰ সময় যেন লগা হল। এতিয়া তেওঁ সেইব�োৰ ভাৱি
পৰিতাপ কৰিব ধৰিলে যে তেওঁ স্কু লত বহুত সময় শ্ৰেনীত অনুপস্হিত আছিল।
নিশ্চয়ে তেওঁ ভূ লত আছিল, আৰু এই নগৰ আৰু ৰজাৰ অস্হিত্ব আছিল।
নিজৰ ভয়ক লুকুৱাবলৈ যত্ন কৰি তেওঁ নিজৰ মনৰ অনুসাৰে য়েইলিনৰ প্ৰেম আৰু
দয়াল�ো স্বভাৱব�োৰ মনত পেলাবলৈ ধৰিলে। এই সময়তে তেওঁ য়েইলিনৰ বিচাৰ
আৰু পবিত্ৰতাক মনত পেলাবলৈ বিচৰা নাছিল, যদিও এই কথা এতিয়া বাস্তৱিক
আছিল আৰু স�োঁৱৰণ কৰি দূৰ হ�োৱাট�ো সম্ভৱ নাছিল। তেওঁ এইট�ো ভাৱি নিজকে
সান্তনা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব ধৰিলে যে, তেওঁ এজন উত্তম নাগৰিক আছিল আৰু
সমাজত অনেক সেৱাকৰ্ম্মত স্বইচ্ছাই য�োগদান কৰিছিল।
দীঘলীয়া হুমুনিয়া পেলাই, আত্মনিৰ্ভৰে নিজৰ চাৰিওফালে লক্ষ্য কৰি চালে যে
তেওঁ ক�োনবিলাকৰ লগত তাত আছে। তেওঁ মন দি চালে যে এন্ডেলৰ সকল�োতকৈ
বেয়া, ল�োক বিলাক আছিল তেওঁবিলাকৰ সৈতে আছিল।তেওঁ চালে যে তেওঁল�োকৰ
ভিতৰত কিছু মান চ�োৰ,ঠগা, আৰু মদপী আছিল। তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত কিছু মান
সেইসকল আছিল যিবিলাকে এক�ো কাম কৰা নাই আৰু কিছু মানে কেৱল নিজৰ
কাৰণে কাম কৰিছিল। তেওঁৰ ভয় বাঢ়ি গৈ থাকিল, কিন্ত যেতিয়া তেওঁৰ ভয়ত
প্ৰাণ যাওঁ যাওঁ অৱস্হাত আছিলে তেওঁ ভয়াতু ৰক দেখা পালে। আত্মনিৰ্ভৰে নিজৰ
চকু বন্ধ কৰিলে আৰু দীঘলীয়া উসাহ ললে। তেওঁৰ মনত পৰিল যে তেওঁ শ্ৰেণীত
য়েইলিনৰ সকল�োতেকৈ উত্তম অনুযায়ী আছিল আৰু তেওঁৰ বিষয়ে অধিক কথা
ক�োৱা ল�োক আছিল।তেওঁ এইট�োও শুনিছিল যে তাই স্কু লত কাম�ো কৰিছিল। সেয়ে
যদি তেওঁ তেওঁৰে সৈতে সেই কক্ষত আছিল,তেনেহলে আগলৈ যি হব ভালেই হব
বুলি ভাৱিলে।
যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰে আগ বাঢ়ি ভয়াতু ৰৰ ফালে যাবলৈ ললে, তেতিয়া তেওঁ
ঠগ ক�োৱাক চালে, এটা আৰু ভাল চিহ্ন, তেওঁৰে সৈতে ভয়াতু ৰৰ ইমান ভাল
সমন্ধ নাছিল কিন্তু তেওঁ জানিছিল যে ঠগ খ�োৱা বহুত দৃঢ় বিশ্বাসী আছিল। তেওঁ
য়েইলিনৰ বিষয়ে তৰ্ক -বিবাদ কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁ সেই পুৰনি বন্ধু ক লগ পাই
সাৱটি ধৰিলে তেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰৰ ভাৱ একেবাৰে সলনি হৈ গল।
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ঠগ খ�োৱা, নিজৰ ব্যৱহাৰত উপদ্ৰৱী আৰু ভাল�ো আছিল। যেতিয়া দুয়�োজনে
কথাবতৰা পাতিব ধৰিলে তেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰৰ কিছু ভয় কম হৈ গল। তেওঁ
ভাৱিলে য়েইলিনৰ দয়া তেওঁল�োকলৈ হব সেয়া তেওঁল�োকে ভৱাতকৈ তাতকৈ অধিক�ো
হব পাৰে বুলি। কেনেকৈ তেওঁ ইমানব�োৰ মানুহক ক্ষমা কৰি দিছিল যাৰ বিষয়ে
আত্মনিৰ্ভৰে ভাৱিবও ন�োৱাৰে। এইট�োতকৈ সঁচা আৰু কি হব পাৰে? এতিয়া
আত্মনিৰ্ভৰে ভাৱিব ধৰিলে সকল�ো ঠিক হৈ যাব। কিন্তু পৰ�োপকাৰ আৰু স্বাৰ্থপৰ
তাত নথকা দেখি তেওঁ অলপ বিৰক্ত হল। তেওঁ এইট�ো চায় আচৰিত হল যে
কিছু মানে সেই কক্ষত চু কত বহি কান্দি আছে। তেওঁ ভাৱিলে যে হব পাৰে য়েইলিনৰ
দয়া পাই স�োঁৱৰণ কৰি কান্দি আছে বুলি।
আন কক্ষও অতি ভাৱনা ভিন্নিতত ভৰি আছিল। পদস্হাপনৰ পাছত যি
বন্ধুবিলাকে আন জনক লগ প�োৱা নাছিল তেওঁল�োক ইজনে সিজনক লগ পাই
বহুত আনন্দিত হৈছিল। চাৰিওফালে পৰস্পৰে কথা পতাৰ আৰু লগ প�োৱাৰ
আনন্দৰ পৰিৱেশ আছিল তেওঁল�োক স�োনকালেই য়েইলিনক দেখা প�োৱাৰ আশা
আছিল।তেওঁল�োকৰ অভিভাজ্য বাস্তৱিক আৰু উদ্দেশ্যৰ স্হানত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়
আহি গৈছিল।
তেওঁল�োক সেই নগৰৰ অদ্ভূ ততাক চাই অবাক হৈছিল। তেওঁল�োকে জানিছিল
যে এই নগৰখন এন্ডেলতকৈ বহুগুণে ভাল হব বুলি। কিন্তু এইট�োত�ো তেওঁল�োকৰ
অপেক্ষাত কৈয়�ো অধিক আছিল। তেওঁল�োকৰ চকুৰে চাই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল।
কি এইট�ো সঁচা নে যে এতিয়া তেওঁল�োকে নিজৰ বাকী থকা জীৱন এই অদ্ভু দ আৰু
অতি সুন্দৰ নগৰখনত নিয়াব? এই সন্মান পাবলৈ তেওঁল�োকৰ প্ৰত্যেকে তাত থকা
শ�ৌচালয়�ো চাফা কৰিবলৈ সাজু আছিল। সেই কক্ষত থকা সকল�োৱে জানিছিল যে
তেওঁল�োক নিজৰ জীৱন য়েইলিনৰ অনুযায়ী হৈ তেওঁৰ পাচে পাছে চলিছে, কিন্তু
কিছু সময়ৰ পাছত সেই কক্ষত গভীৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈ গল। কি সেয়া সঁচায়ে
বিশ্বাসয�োগ্য আছিল? স�োনকালেই গম প�োৱা যাব। এওঁল�োক নম্ৰ সেৱক ৰজাক
লগ পাবলৈ প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল আৰু আনন্দিত আৰু কিছু কিছু ভয়�ো আছিল এই
দুয়�োটাই তেওঁল�োকৰ মনত উগুল থুগুল লগাইছিল।
জীৱনৰ কক্ষত প্ৰতীক্ষা কৰাবিলাকৰ বিচাৰ প্ৰথমে হবলগা আছিল. কিন্তু আমি
তেওঁল�োকৰ ওচৰলৈ অলপ পাছত যাম, এতিয়া আমাৰ কাহিনীৰ আমি বিচাৰৰ
কক্ষত যাওঁ।
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আদালতৰ চ�োমন
দুপৰীয়া হৈ গৈছিল। বিচাৰৰ কক্ষত উপস্হিত ল�োকবিলাক কিছু আৰাম আৰু
আত্মবিশ্বাসক স্হিৰ হৈ গৈছিল এইট�ো ভাৱি যে তেওঁল�োকৰ লগত সকল�ো ঠিক হব।
যদি তেওঁল�োকৰ মনলৈ ক�োন�ো বিৰক্তিকৰ কথা আহিলেও তেওঁল�োকে ভাৱিছিল এইট�ো
য়েইলিনৰ দয়া আৰু তেওঁৰ কাৰ্য্য কৰাৰ ৰসহ্য হয় বুলি। এইধৰণে তেওঁল�োকে নিজৰ
বিবেচনাক সান্তনা দি আছিল।
প�োন্ধশ এন্ডেলবাসীৰ মাজত প্ৰথমতে আত্মনিৰ্ভৰক মতা হল। চাৰিজন ৰক্ষকে
তেওঁক বিচাৰৰ কক্ষলৈ লৈ গল। পৰিবেশৰ বাতাবৰণক অলপ লঘু কৰিবলৈ সেই
কক্ষৰ বাহিৰত য�োৱা সময়ত তেওঁ সেই এজন ৰক্ষকৰ ফালে চাই চকু ফিৰালে
যিজনে চিধায় তেওঁৰ চকুলৈ চাই আছিল। যেতিয়া সেই ৰক্ষক জনৰ পৰা এক�ো
নাপালে তেতিয়া তেওঁ বৰ আচৰিত হল।
যেতিয়া তেওঁ বিচাৰৰ কক্ষত স�োম�োৱাৰ লগতেই পিছফালে দুৱাৰখন বন্ধ হৈ
গল। তেতিয়া তেওঁৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব ধৰিলে। তেওঁৰ হৃদয়খন ঢ�োলৰ দৰে
বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। তেওঁৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে তেওঁ
ভাৱিলে ৰক্ষকবিলাকেও চাগে শুনি পাইছে বুলি। কিন্তু যদিও তেওঁল�োকে শুনিছেও
তথাপি তেওঁল�োকে এক�ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাছিল। তেওঁ ভাৱিব ধৰিলে, ঠগ
খ�োৱাও যদি তেওঁৰে সৈতে ভিতৰলৈ আহিলে হয়। তেওঁ স�োনকালেই বিচাৰপতিৰ
সন্মূখত থিয় হব লগা আছিল আৰু তেওঁ অকলে থাকিব বিচৰা নাছিল। আত্মনিৰ্ভৰৰ
আত্মবিশ্বাস হেৰাই যাব ধৰিলে।
সেই বিচাৰ সভাগৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগেয়ে, এজন ৰক্ষকে আত্মনিৰ্ভৰক ভিতৰত
কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইব�োৰ বুজালে। তেওঁ সন্মত্তি দি মুৰ হিলালে।
তেওঁ জানিছিল যে ভিতৰত য�োৱাৰ পাছত তেওঁক যি ক�োৱা হল সেয়া এক�ো মনত
নাথাকিব। তেওঁৰ স্পন্দন ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে সেয়া তেওঁ কাণেৰেও শুনি
পাইছিল আৰু কাণখন ফাটি য�োৱা যেন অনুভৱ কৰিছিল। ৰক্ষকে বুজ�োৱা কথাৰ
প্ৰতি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে। আৰু সেইসময়তে বিচাৰৰ কক্ষৰ দুৱাৰখন খুলি দিয়া
হল।
যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰে সেই বিশাল আৰু ভাৱ্য স্হানত ভৰি দিলে, তেওঁৰ শৰীৰ
কঁ পিবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ মুৰৰ কপালত ঘামপানী ওলাব ধৰিলে। তেওঁ একবাৰে
অধৈৰ্য্য হৈ পৰিল, কিয়ন�ো তেওঁ যি ব�োৰ দেখা পাইছিল সেয়া সকল�োব�োৰ একেবাৰে
সুন্দৰ আৰু নিস্তব্ধ আছিল।
52

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

অধ্যায় ৩

এফাৱেলৰ ৰাজ্য স�োধ-বিচাৰৰ দিন
“এই সকল�ো কথা যীচু ৱে ল�োকসমূহৰ আগত দৃষ্টান্ত দি কলে, আৰু দৃষ্টান্ত
নিদিয়াকৈ তেওঁবিলাকক এক�ো কথা নকলে। যি বাক্য ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই ক�োৱা
হৈছিল ব�োলে, মই দৃষ্টান্ত দি কবলৈ ম�োৰ মূখ মেলিম, জগত স্হাপন কৰাৰে পৰা
গুপ্ত কথাব�োৰ প্ৰকাশ কৰিম”
(মথি ১৩:৩৪,৩৫)
দৃষ্টান্তৰ কথাত আগবঢ়াৰ আগেয়ে, মই আহিবলগীয়া বিচাৰৰ বিষয়ে যীচু খ্ৰীষ্টৰ
দ্বাৰা ক�োৱা কথাক এবাৰ কবলৈ বিচাৰিছ�োঁ। তেওঁ য�োহন ১২:৪৮ পদত কৈছে, “যি
ক�োন�োৱে ম�োক অগ্ৰাহ্য কৰে, আৰু ম�োৰ কথাও নলয়, তেওঁৰ স�োধ-বিচাৰ কৰ�োঁতা
আছে, অৰ্থা- মই ক�োৱা বাক্যই শেষৰ দিনা তেওঁৰ স�োধ-বিচাৰ কৰিব।”এইয়া
ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ বাক্য।
এই কাৰণে বিচাৰৰ কক্ষত য়েইলিনৰ কথাত অনেক বাৰ চিহ্ন দেখা প�োৱা
যাব। ইয়াত এই চিহ্ন বাক্যৰ বেলেগ বেলগ অনুবাদৰ সমম্ধ আছে, যিট�ো আমি
এই পুস্তকৰ শেষত চাবলৈ পাম। য়েইলিনৰ দ্বাৰা ক�োৱা প্ৰত্যেক বাক্যৰ আধাৰত
এইধৰণে সংযুক্ত কৰা হৈছে যে আমাৰ দৃষ্টান্তৰ কথাৰ পাত্ৰৰ সৈতে সমন্ধ আছে।
এই কথাব�োৰ মন কৰি আহক এফাৱেলৰ ফালে যাওঁ

আত্মনিৰ্ভৰৰ বিচাৰ
আত্মনিৰ্ভৰে যি ভাৱিছিলে তাত�োকৈ অধিক গুণে সেই সভাগৃহখন দ্বীপ্তিমান
দেখা প�োৱা গৈছিল। যদি তেওঁৰ পিছত অপেক্ষা কৰি থকা ব�োৰ প�োন্ধৰশ জনক
সভাগৃহত বৰ্ণনা কৰিবলৈ সুয�োগ দিলে হয়ত�ো ইয়াৰ ধাৰণাৰে সুন্দৰতাৰ বৰ্ণনা
কৰিবলৈ শব্দই নাথাকিব। ইয়াৰ গঢ়ন প্ৰক্ৰিয়া এনে আছিল যে তেনেধৰণৰ গঢ়ন
এন্ডেলত কত�ো দেখা প�োৱা হ�োৱা নাই। সেই সভাগৃহত লাখ লাখ ল�োক উপস্হিত
আছিল। আত্মনিৰ্ভৰে একলগে ইমান ল�োক আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল।
যেতিয়া তেওঁ ওচৰলৈ গল তেতিয়া তেওঁ এফাৱেলৰ নাগৰিকতাক দেখা পালে।
সকল�োতকৈ প্ৰথমে তেওঁ দেখা পালে যে সকল�োবিলাক সৎ ল�োকবিলাক আছিল
আৰু তেওঁবিলাকৰ চেহেৰা দ্বীপ্তিময় আছিল। আক�ৌ অলপ লক্ষ্য কৰাৰ পাছত তেওঁ
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তেওঁল�োকৰ সুন্দৰতাক চাই আচৰিত হৈ পৰিলে। এনে লাগিছিল যেন এওঁল�োক
আন ক�োন�ো পৃথিৱীৰ ল�োক। তেওঁল�োকত এই ৰুপান্তৰ এইকাৰণেই হৈছিল কিয়ন�ো
তেওঁল�োকক জীৱনৰ বৃক্ষৰ ফল খাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছি।
আত্মনিৰ্ভৰে ভাৱিলে, এইট�ো সম্ভৱ নে যে এইল�োকবিলাক আগতে এন্ডেলৰ নিবাসী
আছিল? পাছত তেওঁ এজনক দেখা পালে যাক তেওঁ চিনি পাইছিল। তেওঁৰ নাম
মঙ্গলভাৱ আছিল। তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰতকৈ কেইটামান বছৰ ডাঙৰ আছিল। আৰু তেওঁ
মনত পেলালে যে তেওঁক তেওঁৰ ঘৰত পিন্ধন-ওৰণৰ বাবে ইতিংকি কৰা হৈছিল।
এতিয়া তাই অতিসুন্দৰ হৈ পৰিছে। তেওঁৰ নাকৰ নক্সা আৰু গাৰ গঠন তেনেকুৱাই
আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁক চিনিব পৰা গৈছিল। কিন্তু তেওঁক এন্ডেলৰ অন্য ল�োক
বিলাকতকৈ বহুত অধিক সুন্দৰ দেখা প�োৱা গৈছিল। আচলতে, তেওঁ যিবিলাকক
দেখিছিলে ইমান সুন্দৰ নাছিল- তেওঁল�োকেও তেওঁল�োকৰ নিজৰ দেশত আনতকৈ
অধিক সুন্দৰ দেখা প�োৱা গৈছিল।
ইয়াৰ এই আশ্বৰ্য্যময় থাচ লগাৰ পৰা বাহিৰত অহাৰ পাছত, আত্মনিৰ্ভৰে চালে
যে সেই সভাগৃহট�োত যিমান ল�োক উপস্হিত আছিল সেই সকল�োৱেই এটা স্হানত
ধ্যান কেন্দ্ৰিত আছিল। তেনেকুৱা তেওঁ কেতিয়াও দেখা নাছিল।
সেইট�ো এটা সিংহাসন আছিল। কিন্তু সেইট�ো কেৱল সিংহাসন কলেই সম্পূৰ্ণ
নহব, কিয়ন�ো সেইট�ো সঁচাকৈয়ে সকল�োতকৈ অদ্ভূ দ বৈভৱশালী সিংহাসন আছিল।
আত্মনিৰ্ভৰ দৃষ্টি সেই সিংহাসনৰ ওপৰত বহা ব্যক্তিলৈ গল। আৰু তেতিয়া তেওঁ
বুজি পালে যে সেইখন নগৰৰ মহিমা আৰু বৈভৱৰ স�োঁত কি হয়। সেই মহিমা
আৰু ঐশ্বৰ্য্যশীল সিংহাসনৰ পৰা বহি থকা ব্যক্তিজন ওলাই আহিছিল। এইট�ো নিশ্চয়
য়েইলিনেই হব, আত্মনিৰ্ভৰে ভাৱিলে। যাক তেওঁ অতি দৃঢ়তাৰে অস্বীকাৰ কৰিছিল
তেওঁৰ ওপৰত অকসমাত গভীৰতাৰে বিশ্বাস কৰিব আৰম্ভ কৰিলে। য়েইলিন অত্যন্ত
ৰুপৱান তথাপিও দৃঢ়তা দেখা গৈছিল। সেইসময়ত। ইয়াতকৈ অধিক বৰ্ণনা কৰাট�ো
ভয়য�োগ্য আছিল। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ অস্হিত্বই আকৰ্ষনীয় আছিল। তথাপিও আত্মনিৰ্ভৰে
যেতিয়া এটা এটা খ�োজ বঢ়াই তেওঁৰ ফালে গৈ আছিল তেতিয়া তেওঁৰ হৃদয়ত ভয়
আৰু বাঢ়ি গৈছিল। তেওঁত আগতে যি আত্মবিশ্বাস আছিল সেই সকল�ো সম্পূৰ্ণৰপে
ু
শেষ হৈ গৈছিল। এতিয়া তেওঁৰ কি হব?
আত্মনিৰ্ভৰে নিজে নিজকে এইট�ো কৈ স্হিৰে থাকিবলৈ যত্ন কৰিলে যে তেওঁ
দয়াৱানৰ ওতৰলৈ গৈ আছে। তেওঁৰ মনত এটা সমস্যা আছিল কিয়ন�ো তেওঁ সংশয়
কৰি আছিল তেওঁ বিচাৰ তেওঁৰ পক্ষত নহব।
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এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ আগলৈ গৈ থাকিল, তেতিয়া তেওঁক ক�োৱা হল যে তেওঁ
এটা মঞ্চত ৰবলৈ। তেওঁৰ সন্মূখত সিংহাসনত য়েইলিন আছিল। তেওঁ নিজৰ
উদ্দেশ্যত দৃঢ়তাৰ প্ৰতীক আছিল আৰু তেওঁ উপস্হিত ল�োকবিলাকক সম্বোধন
কৰিলে, “সকল�োৱে.....চিনি পাবা আৰু বুজি পাবা যে মই সেইজন যি মনক পৰীক্ষা
কৰ�োঁ(বিচাৰ,কল্পনা,আৰু উদ্দেশ্য)আৰু (অন্তকৰণক) হৃদয়, আৰু আপ�োনাল�োক
সকল�োকে(যিব�োৰ ত�োমাল�োকে কৰিছা তাৰ পুৰস্কাৰ) আপ�োনাক কৰ্ম্মৰ অনুসাৰে
পুৰষ্কৃ ত কৰিম।”
আন বিলাকৰ সৈতে আত্মনিৰ্ভৰে এই কথা শুনি আছিল তেতিয়াই য়েইলিনে
চিধাই তেওঁৰ চকুলৈ চাই কলে, “নিজৰ ভৰালীৰ হিচাপ দিয়া।”
আত্মনিৰ্ভৰে কিবা কব তাৰ আগতেই এটা ডাঙৰ পৰ্দা দেখা প�োৱা গল আৰু
স্কু লৰ আগৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষ দিনলৈকে তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত চলা
চলচিত্ৰৰ ৰুপত দেখা দিব ধৰিলে। প্ৰত্যেক কাম, শব্দ, আৰু উদ্দেশ্য সেই পৰ্দাত
উপস্হিত থকা সকল�োৰে সন্মূখত দেখা প�োৱা গল। আত্মনিৰ্ভৰে য়েইলিনৰ এতিয়া
যি ৰুপ দেখা গৈছিল সেয়া চাই আচৰিত হৈছিল।, “সৃষ্টিত নিৰ্মিত এনে এক�ো বস্তু
নাই যি তেওঁৰ দৃষ্টিত দেখা প�োৱা নাযায়, সকল�োব�োৰ খুলা-খুলিকৈ প্ৰকাশিত, আৰু
তেওঁৰ দৃষ্টিত এক�ো লুকুৱাব পৰা নাযায়।”
আত্মনিৰ্ভৰে
মূৰ্খতা, দুষ্টতা
আগত সকল�ো
ভৰি আছিল।

নিজৰ জীৱনক এই ধৰণে সকল�োৰে আগত দেখুৱাত নিজৰ
আৰু স্বাৰ্থপৰ জীৱন পদ্ধতিৰ ওপৰত চাবলৈ ললে। ইমান ল�োকৰ
দেখুৱাই দিয়াট�ো উপেক্ষা নাছিল আৰু বহুত আচৰিত আৰু লজ্জাৰে
এন্ডেলত যি ক�োন�ো সাধাৰণ আৰু অহানিকাৰক লাগিছিল সেই

সকল�োবিলাক এতিয়া এই বৈভৱশালী বিচাৰপতিৰ আৰু এফাৱেলৰ সৎ ল�োকবিলাকৰ
আগত ভয়ঙ্কৰ লাগিছিল। তেওঁ নিজৰ ব্যৱহাৰত ভয়ভিত হৈ গৈছিল। তেওঁ ইমানেই
অসংযত অসংবেদনশীল আৰু মূৰ্খ কেনেকৈ হব পাৰে? তেওঁ কিবা আশাৰে নিজৰ
বিবেকত জ�োৰ দিলে আৰু সেইট�ো সি পালে, তেওঁ ভাৱিলে তেওঁৰ জীৱনত যি বেয়া
কৰ্ম্ম আছে তাতকৈ ভাল কৰ্ম্মব�োৰ আছে।
যেতিয়া চলচিত্ৰ বন্ধ হৈ গল, তেওঁ অলপ সকাহ পালে, যদিও তেওঁ জানিছিল
যে তেওঁক ভয়ঙ্কৰ গালি খাব লগা হব আৰু কিবা নহয় কিবা শাস্তি নিশ্চয় পাব।
তেওঁ নিজকে সেই উপস্হিতিত সকল�োতকৈ সৰু হৈ থকাট�োও তেওঁৰ পচন্দ আছিল।
তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে য়েইলিনে তেওঁৰ জীৱনৰ বেয়া কৰ্ম্মতকৈ অধিক
ভাল কৰ্ম্মৰব�োৰ চাব বুলি।
য়েইলিনে মুখ্য লিপিক সুধিলে, “আত্মনিৰ্ভৰৰ নাম জীৱন পুস্তকত আছেনেকি?”
এফাৱেলৰ ৰাজ্য সোধ-বিচাৰৰ দিন

55
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কলে,

“নাই ম�োৰ প্ৰভু ।”

য়েইলিনে কলে, “আত্মনিৰ্ভৰ,তু মি দুষ্ট স্বভাৱক বিচাৰিলা সেয়ে তু মি এতিয়া
নিৰ্জ ন ভূ মিত লৈ য�োৱা হব, যত তু মি ত�োমাৰ বাকী জীৱন যাতনা, অন্ধকাৰ
আশাহীন আৰু ঘ�োৰ অকলশৰীয়া জীৱন কটাবা।”
অত্যাধিক আচৰিত হৈ আত্মনিৰ্ভৰে চিঞঁ ৰি কলে, “প্ৰভু কিয়”?
“তু মি ম�োৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিলা,” য়েইলিনে উত্তৰ দিলে।
“ত�োমাৰ
শিক্ষকে ত�োমাক শিকাইছিলে, যদি তু মি ম�োৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰা যে মইয়েই
ঈশ্বৰ, তেন্তে তু মি নিজৰ পাপতেই মৰি যাবা।”
তেওঁল�োকে ইয়াক�ো শিকাইছিল, “আৰু পৰিত্ৰাণ কাৰ�ো পৰা নহয়, কিয়ন�ো
পৃথিৱীত আৰু আকাশৰ তলত মানুহৰ মাজত এনে ক�োন�ো অন্য নাম নাই যাৰ
দ্বাৰা পৰিত্ৰাণ প�োৱা যায়।”
আত্মনিৰ্ভৰে আগত কলে, “কিন্তু প্ৰভু য়েইলিন, ম�োৰ ভাল কৰ্ম্মব�োৰৰ কাৰণে
কি আছে? কি সেইব�োৰ ম�োৰ বেয়া কৰ্ম্মতকৈ অধিক নাইনে?”
প্ৰভু য়েইলিনে উত্তৰ দিলে, “তু মি কিমান বেছি বা কিমান কম আইন ভংগ
কৰিছা এইট�ো মহত্বপূৰ্ণ নহয়, ক�োন�ো ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ সকল�ো আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰে
কিন্তু কৰবাত এটা বিষয়তে পৰি যায় সেই ব্যক্তিৰ ক�োন�ো কম নহয় যি সকল�ো
আইন ভংগ কৰিছে,বা ক�োন�ো আজ্ঞা পালন কৰা নাই।”
আত্মনিৰ্ভৰে সাহসেৰে কলে, “তেনেহলে ক�োন�োৱাই কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব
পাৰিব?”
য়েইলিনে এই প্ৰশ্নৰ লগে লগে উত্তৰ নিদিলে কিন্তু এজনী তিৰ�োতাই যি এফাৱেলৰ
নাগৰিক আছিল তেওঁৰ ফালে চালে। তাই এজনী য়েইলিনৰ তলৰ অধিকাৰী যেন
লাগিছিল, তেৱ�োঁ এটা আসনত বহি আছিল যিট�ো য়েইলিনৰ সিংহাসনতকৈ অলপ
সৰু আছিল। সেই তিৰ�োতা গৰাকীয়ে কলে, “ত�োমাৰ শিক্ষকবিলাকে ত�োমাক ক�োৱা
নাইনে? য়েইলিনে ত�োমাক নিজৰ দয়াৰে ৰক্ষা কৰিছে,যেতিয়া তু মি তেওঁৰ ওপৰত
বিশ্বাস কৰিলা। আৰু তু মি এই কথাৰ শ্ৰেয় লব ন�োৱাৰা, এইট�ো ত�োমাৰ কাৰণে
য়েইলিনৰ উপহাৰ। পৰিত্ৰাণ আমি যি ভাল কৰ্ম্ম কৰ�োঁ তাৰ প্ৰতিফল স্বৰুপে আমাক
দিয়া হয়। এই কাৰণে আমাৰ ভিতৰত ক�োন�োৱেও এই বিষয়ে অহংকাৰ নকৰে।”
ইয়াৰ পাছত য়েইলিনে কলে, “বহুত আগতে মই নাগৰিক বিলাকৰ দ্বাৰা যি
আইন ভংগ কৰা হৈছিল বা আগলৈ যি ভংগ কৰিব তাৰ বাবে ধাৰ স�োধাই দিছ�োঁ।
কাৰ�ো বাবে ম�োৰ বিৰুদ্ধে পাপ নকৰা বা নিজকে পাপৰ পৰা নিজে নিজকে মুক্ত
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কৰাট�ো অসম্ভৱ, কিন্তু মই সকল�োকে প্ৰেম কৰিছ�োঁ, মই তেওঁল�োকৰ ভূ লব�োৰৰ ধাৰ
মাৰি দিছ�োঁ। এই কাৰণে ম�োৰ পৰিত্ৰাণৰ উপহাৰক যিট�োক কিনিব পৰা নাযায়,
তু মি ইমান ভাল কাম কৰিব ন�োৱাৰা যাৰ এফাৱেলৰ নাগৰিকতা তু মি প্ৰাপ্ত কৰিব
পাৰিবা। ম�োত বিশ্বাস কৰাৰ বাবে তু মি ইয়ালেকে আহিব পাৰিলা। কিন্ত মই ত�োমাৰ
জীৱন বচাবলৈ যি খিনি কৰিল�ো সেইব�োৰৰ তু মি অস্বীকাৰ কৰিলা।”
একেবাৰে হতভম্ভ হৈ পৰিল, আত্মনিৰ্ভৰে অলপ সময় মনে মনে থাকিল, আৰু
নম্ৰতাৰে কলে ঠিক আছে, তেওঁ ভাৱিছিল যে তেওঁ নিৰাশাক সমুদ্ৰত ডু ব গৈ আছে।
ডু বি থকা সময়ত কিবা বস্তুৰ দ্বাৰা সহায় পাই যাব সেই ভাৱি তেওঁ সুধিলে,
তেনেহলে যিব�োৰ মই কৰিল�ো সেইব�োৰত সত্যতা নাছিল?”
য়েইলিনে উত্তৰ দিলে, এই কথা লিখা আছে, মৃত বিলাকে এক�ো নাজানে।
তেওঁবিলাকৰ কাৰনে আগত ক�োন�ো পুৰস্কাৰ নাই, তেওঁবিলাকক ক�োন�োৱে মনত�ো
নেপেলাই। তেওঁবিলাকে নিজৰ জীৱন কালত যিব�োৰ কৰিলে-প্ৰেম,ইৰ্ষা, ল�োভ—সেই
সকল�োব�োৰ এতিয়া গল। তেওঁল�োকৰ এতিয়া ক�োন�ো বস্তুত এক�ো ভাগ নাই আৰু
দুষ্টতাৰ ক�োন�ো ভৱিষ- নাই, তেওঁল�োকৰ দ্বীপ্তিক নুমাই দিয়া হব।
য়েইলিনৰ কথা শুনি আত্মনিৰ্ভৰ অবাক হৈ থাকিল নিঃশব্দ হৈ গল। এতিয়া
তেওঁক পৰিতাপ হল যে তেওঁ শিক্ষাৰ শ্ৰেণীত কিয় নগল। যদি তেওঁ তাত গলহেতেঁ ন
তেনেহলে সত্যক শুনিবলৈ পালে হেতেনঁ আৰু তেওঁ নিজৰ জীৱনত এইদৰে ডাঙৰ
ভূ ল নকৰিলেহেঁ তেন।
অলপ সময় ক্ষান্ত থকাৰ পাছত তেওঁৰ মনত এটা কথা মনত পৰিল। এই
কথাতেই তেওঁ নিজকে সান্তনা দিছিল। তেওঁ সাহস কৰি আক�ৌ সুধিলে, “হয়,আপুনি
যি কৈছে সেই সকল�োখিনি সঁচাই, কিন্তু আপুনিত�ো দয়াল�ো ৰজা, তেনেহলে আপুনি
ম�োক এনেদৰে শাসন কেনেকৈ কৰিব পাৰে?’
য়েইলিনে উত্তৰ দিলে, “মই দয়াল�ো ৰজা হয়, আৰু এই কাৰণেই মই ত�োমাক
ইয়াৰ পৰা পঠিয়াইছ�োঁ। এন্ডেলত তু মি ড্ৰেগন দেৱতাৰ লগত নিজৰ ইচ্ছাৰ অনুসাৰে
জীৱন জীয়াবলৈ নিযুক্ত কৰিলা। তেনেহলে মই দয়াল�ো হৈ এই নগৰ খনক ত�োমাৰ
অনৈতিক জীৱনৰ দ্বাৰা লেতেৰা কৰিবলৈ ইয়াত থকাৰ অনুমতি কেনেকৈ দিব
পাৰ�োঁ?” এনে কৰিলে এফাৱেলৰ নিবাসীসকলৰ জীৱন সংকটত পৰি যাব। তু মি
যি জীৱনৰ বাছনি কৰিলা সেয়া কিছু সময়ৰ পাছতেই বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু
ইয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ ল�োকক অপবিত্ৰ কৰি পেলাব। তু মি নিজৰ পথ বাছি ললা।
তু মি যিট�ো বাছিলা তাৰ সমানেই ত�োমাৰ�ো অন্ত হব। তেওঁক তেওঁৰ ভাগ পাই গল।
যদি মই ত�োমাক তাতকৈ কম বিচাৰ কৰ�োঁ তেনেহলে মই এজন অন্যায়ী ৰজা ৰুপে
পৰিগণিত হম। যিট�ো মই নহওঁ।
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য়েইলিনে গ�োটেই সভাক সম্বোধন কৰি নিজৰ পিতৃ ৰ ক�োৱা কথাব�োৰ স�োঁৱৰালে।
“যি বাক্যক তু চ্ছ জ্ঞান কৰে তেওঁ নষ্ট হব। কিন্তু যি জনে আজ্ঞাব�োৰ পালন
কৰিব তেওঁ পুৰস্কাৰ পাব।”
আগত যি হৈ গল সেইবিষয়ে গ�োটেই সভা গভীৰ হৈ পৰিল। ৰজাই নিজৰ দাসক
কলে, “ইয়াৰ হাত ভৰি বান্ধি দিয়া, ইয়াক ইয়াৰ পৰা লৈ য�োৱা আৰু বাহিৰৰ
আন্ধাৰত থৈ দিয়া, যত কন্দা আৰু দাঁত কাম�োৰা হব। কিয়ন�ো বহুতকে মতা হৈছে,
কিন্ত্ নিযুক্ত হ�োৱা অলপমান হে আছে।”
মূখ্য দ্বাৰপালে যেতিয়া সভাগৃহৰ দুৱাৰৰ বাহিৰত লৈ যাব ধৰিলে তেতিয়া
ভয়ঙ্কৰ চিঞঁ ৰ আৰু যাতনাৰ ভয়ত আত্মনিৰ্ভৰ কঁ পিবলৈ ধৰিলে। সভাগৃহত উপস্হিত
থকা ল�োকবিলাকে ক�োন�ো শব্দই শুনি নাপালে। তেওঁল�োক সকল�োৱে দুঃখৰ সৈতে
চাই থাকিল যিয়ে ভ্ৰষ্টবুদ্ধিৰে নিজৰ জীৱনৰ নিযুক্তি কৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁক
অনন্তকালৰ শাস্তিৰ বাবে লৈ য�োৱা হৈছে।
সভাগৃহৰ বাহিৰত য�োৱাৰ লগে লগে, আত্মনিৰ্ভৰক এটা ডাঙৰ প্ৰতীক্ষালয়
কক্ষত থ�োৱা হল। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ কক্ষ আছিল যত অপৰাধীবিলাকক সম্পূৰ্ণ
অন্ধকাৰত পেল�োৱাৰ আগতে তেওঁল�োকৰ সংখ্যা সম্পূৰ্ণ হ�োৱালৈকে তাতে থ�োৱা
হৈছিল। এই কক্ষৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত লিখা আছিল।
যিবিলাকে তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰে তেওঁবিলাক ধন্য, কিয়ন�ো তেওঁল�োকক
জীৱন বৃক্ষৰ অধিকাৰী হব। আৰু তেওঁল�োক দুৱাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব। কিন্তু
বাহিৰত কুকৰ,যাদু আৰু মন্ত্ৰ কৰাল�োক, দুষ্কৃতিকাৰী অনৈতিক কাৰ্য্য কৰা, খুনি,
মূৰ্তি পূজক আকৰু মিছা কথা ক�োৱাবিলাক আৰু মিছাকথাত প্ৰেম কৰাবিলাক এই
সকল�োবিলাক বাহিৰত থাকিব।
আত্মনিৰ্ভৰে এই শব্দব�োৰ ভালকৈ লক্ষ কৰিলে। তেওঁৰ ভিতৰত ক্ৰোদ্ধ উভৰি
উঠিল। এতিয়া তেওঁ নিজৰ বাস্তৱিক জীৱনৰ অধীনত আছিল। তেওঁৰ ভিতৰত
যিব�োৰ ভাল আছিল সেই সকল�োব�োৰ তেওঁ পিন্ধা চ�োলাৰ নৈতিকতাৰ অধীনত আহি
পৰিল। আৰু তেওঁৰ ব্যৱহাৰ যেনেকৈ ক�োন�ো এটা কুকুৰে তীব্ৰতাৰে পাগল হ�োৱাৰ
দৰে হবলৈ ধৰিলে। কাৰণ ৰজাৰ সানিদ্ধৰ আৰু উপস্হিতিৰ অবিহনেই তেওঁ নিজৰ
নীচ স্বাভাৱৰ অধীনত আছিল।

ঠগ খ�োৱা—য়েইলিনৰ আগত
কেইবা ঘন্টা পাৰ হল। অনেক ল�োক বিচাৰৰ কক্ষৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিছিল।
যিব�োৰ বাকী আছিল সেইব�োৰৰ ভিতৰত ঠগ খ�োৱা আৰু ভয়াতু ৰ আৰু দুতলীয়া
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জীৱন আছিল। ঠগ খ�োৱাই এতিয়া আশাবাদী আছিল আৰু তেওঁৰ আচৰন বা
ব্যৱহাৰৰ কাৰনে বাকী সকল�োৱে আশাবাদী আছিল।
দুৱাৰ খ�োল খালে আৰু চাৰিজন ৰক্ষকে আক�ৌ এবাৰ স�োমাই আহিল, এইবাৰ
ঠগ খ�োৱাক মতা হৈছিল। তেওঁ অতি ভয়ভীত হৈ পৰিল, আৰু কঁ পিবলৈ থৰথৰাবলৈ
ধৰিলে। তেওঁৰ সময় আহি গৈছিল। নিজৰ ভয়ক লুকুৱাবলৈ যিহত তেওঁ একবাৰে
অভিজ্ঞ আছিল, তেওঁ যি পাছত আহি আছিল তেওঁল�োকক কলে, ঠিক ম�োৰ
বন্ধু সকল, ম�োৰ নম্বৰ আহি গল।
যেতিয়া ঠগ খ�োৱাক ভিতৰত কি হব তাৰ সক্ষিপ্ত জাননী দিয়া হল তেতিয়া
বিচাৰ গৃহৰ দুৱাৰ খুল খালে আৰু তেওঁক ভিতৰলৈ লৈ য�োৱা হল। তেওঁ তেনেকৈয়ে
অনুভৱ কৰিলে যেনেকৈ ‘আত্মনিৰ্ভৰে’ কৰিছিল। তেৱ�োঁ আগলৈ গৈ আছিল আৰু
সেই কক্ষৰ ধাৰণাৰ সুন্দৰতাক আৰু তাত থকা নিবাসীসকলৰ চেহেৰাৰ সতেজক
চালে। যেতিয়া তেওঁ আগবাঢ়ি আছিল তেতিয়া তেওঁ এন্ডেলৰ অনেক ল�োকক চিনি
পালে যিবিলাকে তেওঁৰ পৰা এক বা দুইবছৰৰ আগতে স্কু লৰ পৰা স্নাতক হৈ ওলাই
গৈছিল। তেওঁ ‘আত্মনিৰ্ভৰতকৈ’ অধিক ল�োকক চিনি পালে কিয়ন�ো তেওঁ স্কু লৰ
সভাত কেতিয়াও ন�োয�োৱাকৈ থকা নাছিল।
এজন ব্যক্তিক তেওঁ চিনি পালে যি ‘নিষ্ঠুৰ’ যি কেতিয়াও শ্ৰেণীত য�োৱাই
নাছিল। তেওঁ সমাজখনত সকল�োতকৈ বদমাছ আছিল, ‘ঠগ খ�োৱাই’ ৰৈ তেওঁৰ
ফালে চালে আৰু ভাৱিব ধৰিলে যে ই ইয়াত কি কৰি আছে? মুখ্য ৰক্ষকে ইংগিতেৰে
কলে তু মি তেওঁৰে সৈতে কথা পাতিব পাৰা বুলি।
‘ঠগ খ�োৱা’ সেই ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গল আৰু তেওঁক সুধিলে, ‘তু মি নিষ্ঠুৰেই
হ�োৱা নে ?
সেই ব্যক্তিজনে উত্তৰ দিলে,মই নিষ্ঠুৰৰ নামেৰে জনা গৈছিল�োঁ, কিন্তু নিজকে
স�োধৰ আসনৰ আগত ৰজা য়েইলিনে ম�োৰ নাম সলায় ”মিলাপ্ৰীতি ৰাখি দিলে ,।
“ঠগখ�োৱাই হাবাথুৰি খাই কলে, কিন্তু তু মি ইয়াত কেনেকৈ আহিলা? আমাৰ
সমাজত সকল�ো ল�োক বিলাকে ত�োমাক সকল�োতকৈ বদমাছ আৰু দুষ্ট বুলি কৈছিল।
তু মিত�ো কেতিয়াও স্কু লত�ো য�োৱা নাছিলা আৰু তু মিয়েই সকল�োতকৈ বেছি য়েইলিনৰ
বিৰুদ্ধ কৰিছিলা।”
মিলাপ্ৰীতিয়ে উত্তৰ দিলে, “হয়, এইট�ো একেবাৰে সঁচা কথা। কিন্তু মই যি
আছিল�ো আৰু যি কৰিছিল�ো সেইব�োৰত মই ঘৃণা কৰ�োঁ। মই, স্কু ল কেতিয়াও য�োৱা
নাছিল�োঁ, মই য়েইলিনৰ জীৱন সলাই দিয়া কথা কেতিয়াওঁ শুনা নাছিল�োঁ। কিন্তু
ম�োৰ বিচাৰৰ দিনাৰ এসপ্তাহৰ আগত, মই পৰ�োপকাৰৰ জলপান ঘৰত খাবলৈ
এফাৱেলৰ ৰাজ্য সোধ-বিচাৰৰ দিন
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গৈছিল�োঁ। তেওঁ জানিছিল যে ম�োৰ পত্নী বহুত দুষ্ট আৰু তেওঁ ম�োৰ দুখ আৰু কষ্টক
বাম লগাই দিলে। তেওঁ ম�োৰ খ�োৱাৰ বিনিময়ত পইচা ললে কিন্তু এটা চৰ্ত ৰাখিলে
যে মই তাত ৰৈ তেওঁৰে সৈতে কথা পাত�োঁ। তেতিয়া তেওঁ ম�োক দুঘন্টা কথা
পাতিলে আৰু য়েইলিনৰ কথাৰ বিষয়ে জনালে, তেওঁৰ দয়া, পৰিত্ৰাণ আৰু তেওঁৰ
সেই স্হান যিট�োক এফাৱেল ক�োৱা হয়।”
মিলাপ্ৰীতিয়ে আৰু কলে, “তেৱেই ম�োক বুজালে যে এই মহান নেতাক নিজৰ
জীৱন সমৰ্পিত কৰিবলৈ এতিয়াও পলম হ�োৱা নাই বুলি। ম�োক এতিয়াও বিনা চৰ্তে
ক্ষমা কৰা যাব পাৰা যায়। আৰু মই তেওঁৰ ৰাজ্যত নাগৰিকতা পাব পাৰিম।
য়েইলিনৰ প্ৰেম চাই মই অতন্থ্য সঞ্চালিত হৈ গল�োঁ আৰু মই নিজৰ জীৱন তেওঁৰ
প্ৰভু ত্বত অৰ্পন কৰি দিল�োঁ। মই এন্ডেলত মাত্ৰ এসপ্তাহে তেওঁৰ সেৱা কিৰব পাল�োঁ
কিন্তু সেইট�ো সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে কৰিল�োঁ। মই সেই সকল�োবিলাকৰ ওচৰলৈ গল�োঁ
যিবিলাকক মই তাড়না দিছিল�োঁ। যিবিলাকৰ কিবা চু ৰ কৰিছিল�োঁ তেওঁল�োকক ক্ষমা
বিচাৰিল�োঁ। যত যত উচিত আছিল তালৈকে গৈ যিমান মই লৈছিল�োঁ তাতকৈ অধিক
মই তেওঁল�োকক ঘুৰাই দিল�োঁ।”
‘ঠগ খ�োৱাৰ’ ওচৰত কবলৈ এক�ো শব্দই নাথাকিল। তেওঁ ৰক্ষকৰ ফালে চালে,
তেওঁ সন্মতি দি মুৰ লৰালে, মিলাপ্ৰীতিয়ে নিজৰ ঠাইলৈ গুচি গল, আৰু ‘ঠগখ�োৱা’
সিংহাসনৰ ফালে আগবাঢ়িলে।
‘ঠগখ�োৱাই’ গৈ গৈ সেই কথাব�োৰ ভাৱিব ধৰিলে যিট�ো তেওঁ এইমাত্ৰে শুনিলে।
তেওঁক য়েইলিনৰ দয়াৰ বিষয়ে ক�োৱা হৈছিল কিন্তু সেইট�ো এতিয়া তেওঁ চাবলৈ পাই
অত্যন্ত আচৰিত আছিল। তেওঁ জানিছিল এই ব্যক্তিজন অত্যন্ত বেয়া আছিল, কিন্তু
এতিয়া তেওঁ তাত উপস্হিত অন্য ল�োকবিলাকৰ নিচিনা সত্য আছিল। ‘ঠগখ�োৱা’
ক এতিয়া আগতকৈ অধিক নিশ্চিত হল যে য়েইলিন তেওঁৰ ওপৰত দয়া কৰিব
কিয়ন�ো তেওঁ তাৰ ওপৰত দঢ়বিশ্বাস কৰিছিল।
যেতিয়া ‘ঠগখ�োৱা’ আসনৰ আগত থিয় হল, তেতিয়া তেওঁৰ বাবেও সেই নিৰ্দেশ
দিয়া হল যিট�ো
“আত্মনিৰ্ভৰক” দিয়া হৈছিল, “নিজৰ ভৰালীৰ হিচাপ দিয়া”
আত্মনিৰ্ভৰ সমানে ঠগখ�োৱাই ডাঙৰ পৰ্দাত নিজৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন পট দেখিলে।
তেওঁ এইট�ো চাই সুখী হৈছিল যে তেওঁ স্কু লত সদায়ে উপস্হিত আছিল আৰু তেওঁক
য়েইলিনৰ সভাৰ আগত সমৰ্থন প্ৰাপ্ত হৈছিল।
কিন্তু স�োনকালেই ঠগখ�োৱাই আচৰিত হৈ গল, তেওঁৰ জীৱন প্ৰণালীয়ে তেওঁক
অপৰাধী সজালে। তেওঁ নিজে নিজকে বিচাৰক সজাইছিলে। কিন্তু যেতিয়া সকল�োখিনি
এই মহান বিচাপতিৰ আৰু নৈতিকতাৰে পবিত্ৰ সাক্ষীৰ সৈতে আহি পৰিল। তেতিয়া
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তেওঁ লজ্জিত হৈ গল। তেতিয়া তেওঁৰ অনৈতিকতাৰ জীৱন এই স- সভাৰ আগত
খুলি ৰাখি দিয়া হল, তেতিয়া তেওঁ কৰবাত গৈ লুকাই থাকিবলৈ বিচাৰিছিল।
তেওঁৰ কাৰ্য্যই কেৱল নহয় তেওঁৰ মনৰ উদ্দেশ্য আৰু পৰিকল্পনাব�োৰ�ো প্ৰকাশিত
হৈ গল। য়েইলিনে এইব�োৰ কেনেকৈ জানিলে? যি কথা ক�োনেও গম প�োৱা নাছিল
তেওঁল�োকৰ কাৰণে ঠগখ�োৱাৰ বিচাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? তেওঁৰ মনৰ
গভীৰতাৰ গুপ্ত কথাব�োৰ এতিয়া লুকাই নাথাকিল। গ�োটেই সভাই চালে যে বেপাৰৰ
লেন-দেনত তেওঁ কিমান ল�োভীয়া আছিল, ঘৰব�োৰ বিক্ৰি কৰাত, আৰু মাটিবাৰী
ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কেনে আছিল। যিহক তেওঁ পাব বিচাৰিছিল তাৰ বাবে তেওঁ
কেনেধৰণৰ ভূ ল শব্দব�োৰ আৰু ভাতবাৰি কথাব�োৰৰ প্ৰয়�োগ কেনেকৈ কৰিছিল।
এনে লাগিছিল যে যিব�োৰ তেওঁ কৰিছিল সেইসকল�োতকৈ আৰু অধিক পাবলৈ
ল�োভত চালিত হৈছিল। তেওঁ প্ৰত্যেক কথাত নিজৰেই কথামতে চলিব বিচাৰিছিল
আৰু সেই সকল�োব�োৰ তেওঁ নিজৰ কাৰণে পাব বিচাৰিছিল। তেওঁ এই কথাব�োৰৰ
বিষয়ে ক�োন�ো তৰ্ক কৰা নাছিল। ঠগখ�োৱা এই কথাত সন্তোষ্ট আছিল যে তেওঁৰ
য়েইলিনৰ লগত ভাল সমন্ধ আছে সেয়ে যিব�োৰ তেওঁ কৰি আছে সেইব�োৰৰ এক�ো
নহয়, সকল�ো ঠিক আছে,এনে ভাৱিছিল।
ঠগখ�োৱাৰ, সম্পূৰ্ণ জীৱন প্ৰনালী পৰ্দাত দেখুওৱা হল, তেতিয়া য়েইলিনে মুখ্য
লিপিকাৰ ফালে চালে আৰু সুধিলে, “ঠগখ�োৱাৰ নাম জীৱন পুস্তকত লিখা আছেনে?
লিপিকাৰে উত্তৰ দিলে, নাই, ম�োৰ প্ৰভু ।
য়েইলিনে ঘ�োষনা কৰিলে, “ঠগখ�োৱা তু মি ম�োক অস্বীকাৰ কৰাৰ অপৰাধী।
ত�োমাক নিৰ্জ ন প্ৰদেশত লৈ য�োৱা হব যত তু মি নিজৰ জীৱন ঘ�োৰ অন্ধকাৰ,
নিৰাশা আৰু অকলশৰীয়া জীৱন জিয়াবা।”
‘ঠগখ�োৱা’ আচৰিত ধৰণে ঠাণ্ডা হৈ পৰিল। তেওঁৰ মন দ�ৌৰিব ধৰিলে।নহয়
ভূ ল হৈছে। এনে হব ন�োৱাৰে,মই য়েইলিনক বিশ্বাস কৰ�োঁ। তেওঁ কেনেকৈ কব পাৰে,
“ম�োক অস্বীকাৰ কৰাৰ অপৰাধী”?
তেওঁ হবাথুৰি খাই সুধিলে, “মইন�ো আপ�োনাৰ কেনেধৰণৰ অস্বীকাৰ কৰিল�োঁ?”
য়েইলিনে কলে , “তু মি সেই সময়ত নুশুনিলা যেতিয়া ত�োমাৰ শিক্ষকে
সেইবিলাকৰ বিষয়ে কৈছিল যে, যিবিলাকে আমি য়েইলিনক জান�ো বুলি কৈছিল,
কিন্তু নিজৰ কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা তেওঁৰ অস্বীকাৰ কৰিছিল” ‘ঠগখ�োৱাই’ আক�ৌ এবাৰ
কলে , “কিন্তু হে মহান ৰজা, মই আপ�োনাৰ স্কু লত সদায়ে আহিছিল�োঁ।মই ক�োন�ো
দিন শ্ৰেণীত উপস্হিত নথকাকৈ থকা নাছিল�োঁ, আৰু মই অনেক কাৰ্য্যক্ৰম ব�োৰত
ভাগ লৈছিল�োঁ। মই আপ�োনাক প্ৰভু মানিছ�োঁ।”
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য়েইলিনে লগে লগে কলে, “ত�োমাল�োকে ম�োক প্ৰভু , প্ৰভু বুলি কিয় মাতা, আৰু
যিব�োৰ মই কৰিবলৈ কওঁ সেইব�োৰ কিয় নকৰা? কি তু মি এইট�ো শুনা নাই নে
যেতিয়া মই কৈছিল�োঁ যে প্ৰত্যেক যি জন ধাৰ্মিকৰ দৰে দেখাই তেওঁ আচলতে ধাৰ্মিক
নে? তেওঁল�োক ম�োক প্ৰভু বুলি মাতিব কিন্তু এফাৱেলত প্ৰৱেশ কৰিব ন�োৱাৰিব।
কিয়ন�ো নিৰ্ণায়ক প্ৰশ্ন এইট�ো যে তেওঁল�োকে ম�োৰ পিতৃ ৰ আজ্ঞা পালন কৰিছে নে
নাই। বিচাৰৰ সময়ত অনেকেই ম�োক কব, প্ৰভু প্ৰভু আমি আপ�োনাৰ বিষয়ে আন
বিলাকক কল�োঁ আৰু আপ�োনাৰ নামৰ ব্যৱহাৰ কৰিল�োঁ। কি্ন্তু মই উত্তৰ দিম,
ত�োমাল�োকে ত�ো কেতিয়াও ম�োৰ নাছিলা। ম�োৰ ওচৰৰ পৰা গুচি য�োৱা, কিয়ন�ো
ত�োমাল�োকৰ কাৰ্য্য দুষ্টতাৰ।”
‘ঠগখ�োৱা’ অতি ক্ৰোদ্ধিত হৈ হল,
“কিন্তু মইত�ো বিশ্বাস কৰিছিল�োঁ। মই
আপ�োনাৰ বিশ্বাস কৰিছিল�োঁ,তেনেহলে আপ�োনাৰ বাক্যঅনুসাৰে মই পৰিত্ৰাণ পাব
লাগে!”
য়েইলিন শান্ত কিন্তু দৃঢ় আছিল। তেওঁ সভাৰ সকল�ো নাগৰিক বিলাকক চালে,
স্কু লত যি এজন শিক্ষক আছিল এতিয়া তেওঁ এখন সৰু আসনত বহি আছিল। “
ঠগখ�োৱাক‘ পঢ়ি শুন�োৱা তু মি স্কু লত কি শিকাইছিলা।”
এই সৎগৃস্হই পবিত্ৰ বাক্যৰ পৰা পঢ়িলে, “প্ৰিয় ভাইসকল আৰু ভনীসকল,
যদি আপুনি নিজৰ কাৰ্য্য সিদ্ধ কৰিব ন�োৱাৰা তেনেহলে এইট�ো ক�োৱাৰ ব্যবহাৰৰ
কি লাভ যে মই বিশ্বাস কৰ�োঁ বুলি ক�োৱাট�ো? এই ধৰণৰ বিশ্বাসীয়ে কাক�ো ৰক্ষা
কৰিব ন�োৱাৰে। কেৱল বিশ্বাস কৰাই যথেষ্ট নহয়। যি বিশ্বাসে কাৰ্য্যক প্ৰকাশিত
নকৰে সেইট�ো বিশ্বাসৰ নহয়। তেওঁ মৃত আৰু অন�োপয�োগী। এতিয়া ক�োন�োবাই
তৰ্ক কৰি কব, কাৰ�োবাৰ ওচৰত বিশ্বাস আছে, আৰু কাৰ�োবাৰ লগত ভাল কৰ্ম্ম,
মই কওঁ, মই ত�োমাৰ বিশ্বাসক কাৰ্য্যৰ অবিহনে চাব ন�োৱাৰ�োঁ, কিন্তু মই ত�োমাক
নিজৰ বিশ্বাসৰ ভাল কৰ্ম্মৰ দ্বাৰা দেখাওঁ। কি আপুনি এতিয়াও ভাৱি আছে যে
ক�োন�োবা য়েইলিন আছে ইমানেই বিশ্বাস কৰাট�ো যথেষ্ট বুলি? তেনেহলে জানি ল�োৱা
যে দুষ্ট আত্মাও এনে বিশ্বাস কৰে, আৰু এই নামেৰে ভয়ত কঁ পি থাকে। হে মূৰ্খ
তু মি এইব�োৰ কেতিয়া বুজিবা যে বিশ্বাসে কাৰ্য্যক প্ৰকাশিত নকৰে সেইট�ো ব্যৰ্থ।”
য়েইলিনে পুনৰ কলে, “তু মি কৈছা যে তু মি বিশ্বাস কৰিছা, তথাপিও সেই বিশ্বাস
আজ্ঞাকাৰীৰ কাৰ্য্যৰ অবিহনে ক�োন�ো বিশ্বাস নহয়। ইমান ক�োৱা যথেষ্ট নহব যে
মই বিশ্বাস কৰিছ�োঁ, কিয়ন�ো দুষ্ট আত্মাবিলাকেও বিশ্বাস কৰে কিন্তু তেওঁল�োকে
পৰিত্ৰাণ নাপালে। যি বিলাক ল�োকে বিশ্বাস কৰেঁ তেওঁল�োকে নিজৰ পৰিবৰ্তীত
জীৱনক প্ৰকাশিত কৰিব, আৰু নিজৰ জীৱনৰ দ্বাৰা দুষ্টতাৰ ফল উৎপন্ন হবলৈ
নিদিব। তু মিত�ো ড্ৰেগন দেৱতাৰ ফলকেই সঘনাই প্ৰকাশিত কৰিলা, যিট�োৱে এই
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কথাক স্পষ্ট কৰে যে তু মি কেতিয়াও সত্যৰে নিজৰ হৃদয়ৰে ম�োৰ ওপৰত বিশ্বাস
কৰা নাই।”
‘ঠগখ�োৱাক’ যিব�োৰ ক�োৱা হৈছিল সেইব�োৰ তেওঁৰ বাবে বুজি প�োৱাট�ো কঠিন
হৈ গৈছিল। তেওঁ আক�ৌ সুধিলে, “কিন্তু এই দুষ্ট নিষ্ঠুৰৰ কি? মইত�ো ইয়াতকৈ
বহুত ভাল আছিল�োঁ। আপুনি ইয়াক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দি ম�োক বাহিৰত
কেনেকৈ থব পাৰে? আপুনি সঁচা বিচাৰ কৰা নাই!”
য়েইলিনে উত্তৰ দিলে,তু মি ক�োৱা প্ৰভু ন্যায়ী নহয়, ম�োৰ কথা শুনা। মই
অন্যায়ী হওঁ বা তু মি যি অন্যায়ী? যদি ক�োন�ো দুষ্ট ব্যক্তি নিজৰ দুষ্টতাৰ পৰা
উভতি নিয়মৰ পালন কৰে আৰু যিব�োৰ সত্য সেই সকল�ো কৰে তেনেহলে তেওঁৰ
আত্মা বাছি যায়, কিয়ন�ো তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে ভাৱিলে আৰু পাপক এৰি
ভাল জীৱন জীয়াবলৈ নিৰ্ণয় ললে। তেনেহলে তেওঁ অৱশ্যেই জীয়াব-তেওঁ কেতিয়াও
নমৰে”
ক্ৰোদ্ধিত আৰু হতাশাত, ‘ঠগখ�োৱাই’ আগলৈ কৈ গৈ থাকিল,
“কিন্তু মই
আপ�োনাৰ বাক্যৰ প্ৰচাৰ কৰিল�োঁ আৰু ল�োকবিলাকক নিজৰ সাক্ষ্যও দিল�োঁ। মই
আগবাঢ়ি বিনামূল্যই আপ�োনাৰ স্কু লত শিক্ষাও দিল�োঁ।”
য়েইলিনে, এতিয়া বহুত অধিক দৃঢ় হৈ কলে, ‘’ম�োৰ নিয়মব�োৰৰ পুনৰাবৃত্তি
কৰিব নালাগে আৰু ম�োৰ বাক্যব�োৰত সন্দেহ কৰা বাদ দিয়া, কিয়ন�ো তু মি ম�োৰ
অনুশাসনক তিৰষ্কাৰ কৰিলা, ম�োৰ নিয়মক অনাদৰ কৰিলা। তু মি চু ৰ কৰাবিলাকৰ
লগ হৈ সিহঁ তক সহায় কৰিলা, আৰু নিজৰ সময় দুষ্ট আৰু অনৈতিক ল�োকবিলাকৰ
লগত নিয়ালা। তু মি শাও দিলা, আৰু মিছা কথা কলা, আৰু ত�োমাৰ মুখৰ পৰা
অতি নীচ শব্দ ওলায় থকিলা, তু মি নিজৰ ভাইক জগৰীয়া কৰিলা। মই মনে মনে
আছিল�োঁ। তু মি ভাৱিলা ম�োৰ এক�ো নহয় বুলি—কিন্তু এতিয়া শাস্তি পাবলৈ ত�োমাৰ
সময় আহি পৰিলে, আৰু মই ত�োমাৰ বিৰুদ্ধে ওপৰত ক�োৱা সকল�োব�োৰ দ�োষৰ
জগৰীয়া কৰিছ�োঁ।
“ঠগখ�োৱা ক্ষান্ত থাকিল। তেওঁৰ মনত অনেক বিচাৰ চলি থাকিল,কিন্তু নিজৰ
পক্ষত কবলৈ তেওঁৰ ওচৰত এক�ো নাছিল।”
কিছু সময় পাৰ হল। ৰজাই দাসক কলে, “ইয়াৰ হাত ভৰি বান্ধি, ইয়াক ইয়াৰ
পৰা লৈ য�োৱা আৰু ইয়াক বাহিৰৰ অন্ধকাৰত পেলাই দিয়া, যত কান্দা আৰু
দাতঁ কৰচিন হব।”
যেনেকৈয়ে মূখ্য ৰক্ষক তেওঁৰ ওচৰত আহিল, ঠগখ�োৱাই, য়েইলিনক,ৰক্ষক আৰু
এফাৱেলক অপশব্দ কবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। খঙে তেওঁ আতংকময় ৰুপ ধাৰণ
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কৰি ললে।তেওঁ ভিতৰত যিব�োৰ ভাল আছিল সেই সকল�ো আচল স্বভাৱৰ আগত
নষ্ট হৈ গল।
ঠগখ�োৱাক, হাত ভৰি বন্ধা হল আৰু তেওঁক সভাগৃহৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ য�োৱা
হল, আৰু তেওঁ বাহিৰলৈ য�োৱা সময়ত সঘনাই শাও দি থাকিল, সকল�োৰে বিচাৰ
হ�োৱালৈকে তেওঁক এটা পিঞ্জৰাত থ�োৱা হল।
যেতিয়া ‘ঠগখ�োৱাক’ সভাগৃহৰ বাহিৰলৈ লৈ য�োৱা হল, য়েইলিনে উপস্হিত
ল�োকবিলাকক কলে, “এনেক�োৱা পুৰষ
ু যি নিজৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ, কিন্তু তেওঁৰ পাপ
ধ�োৱা হ�োৱা নাই।”

য়েইলিনৰ আগত ভয়াতু ৰ
বিচাৰ কক্ষত এতিয়া ১০০ কৈয়�ো কম ল�োক আছিল। ভয়াতু ৰ আৰু দুতলীয়া
জীৱন শাৰীত থিয় হৈ আছিল। ভয়াতু ৰে যিমান পাৰে দুতলীয়া জীৱনৰ পৰা
আঁতৰত থিয় হৈছিল, কিয়ন�ো তেওঁৰ মনত এতিয়াও দুতলীয়া জীৱনৰ প্ৰতি বিৰক্তি
আছিল। দুতলীয়া জীৱনেও ভয়াতু ৰক এৰাই চলিবলৈ যত্ন কৰি আছিল।
চাৰিজন স- ৰক্ষকে আহি ভয়াতু ৰক ভিতৰলৈ আহিবলৈ কলে, কত যাব লাগে
এই বিষয়ে তেওঁৰ মনত অলপ ভয় আৰু চিন্তিত আছিল, কিন্তু তেওঁ এই কথাত
সুখী আছিল যে দুতলীয়া জীৱনৰ পৰা দূৰলৈ গৈ আছে তাৰ বাবে। তেতিয়াই আন
ল�োকবিলাকৰ সমানেই তেওঁক�ো সভাগৃহৰ দুৱাৰমূখলৈ লৈ য�োৱা হল, ভিতৰত কি
হব তাৰ বিষয়ে সক্ষিপ্ত বিৱৰণ কৈ তেওঁক ভিতৰলৈ লৈ গল।
যেতিয়া তেওঁ এফাৱেলৰ নাগৰিকবিলাকৰ মাজত গৈ আছিল,
আগত য�োৱা তেওঁল�োকৰ অনেকক চিনি পালে। তেওঁল�োকৰ ভিতৰত
স্কু লত বিশ্বাসৰ বিষয়ে অধিক কথাবতৰা কৰা নাছিল। ভয়াতু ৰ
ল�োকবিলাকক চাই আচৰিত হল যিবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ ভাৱিছিল
তাত নহব বুলি।

তেওঁ তেওঁৰ
তেওঁৰে সমান
তাত অনেক
যে তেওঁল�োক

ভয়াতু ৰ আসনৰ আগত হল আৰু তেওঁ চালে যে আসনৰ ওচৰত সৰু সৰু আসন
আছে। তেওঁ স্কু লৰ শিক্ষক সকলক চিনি পালে যিবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ ভাৱিছিল
যে তেওঁল�োক সেই ৰাজ্যত নেতা হব বুলি। কিন্তু সেই আসনব�োৰত আৰু কিছু মান
ল�োকবিলাকক চাই আচৰিত হল। তেওঁল�োক এন্ডেলৰ তলৰ স্তৰৰ নাগৰিকৰ ৰুপে
জনা গৈছিল। তেওঁল�োকৰ ভিতৰত কিছু মান ধনী আছিল। ধনী বিলাকে ইমান
সন্মানৰ ঠাইত কেনেকৈ হব পাৰে? তেওঁ নিজৰ মনতে ভাৱিলে।
64

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

তেওঁৰ মনে তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগেয়ে তেওঁ য়েইলিনৰ শব্দ শুনিবলৈ
পালে। “নিজৰ ভৰালীৰ হিচাপ দিয়া।”
ডাঙৰ পৰ্দাত তেওঁৰ জীৱনৰ চলচিত্ৰ আৰম্ভ হৈ গল। ভয়াতু ৰে নিজৰ স্কু লৰ
দিনব�োৰৰ সমীক্ষা চাই ভাল লাগিল। তেওঁৰ স্বইচ্ছাই কাম কৰা, অধিক পঢ়া, আৰু
শ্ৰেণীত নেতৃ ত্ব ল�োৱা এই সকল�ো বহুত ভাল লাগিল। তেওঁ নিজৰ ধৈৰ্য্য আৰু লাগি
থকাত অভিমানী আছিল। ‘মিছা নিন্দক’ৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰতিশ�োধ দৰ্শোৱা সময়ত
তেওঁৰ মন�োভাৱ সলনি হৈ গল। এইট�ো স্পষ্ট আছিল যে তেওঁ যি ক�োন�ো অপমানক
পাহৰিব পৰা নাছিল। তেওঁৰ হৃদয়ত এই কথা আহিল আৰু এইট�ো বাল নাছিল।
আক�ো তেওঁৰ দুতলীয়া জীৱনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ পৰ্দাত
তেওঁৰ লগত থকা সমন্ধৰ বিষয়ে কেতিয়াও পৰিতাপ
ভাৱিছিল যে তেওঁ এটা চিকাৰ, আৰু সকল�ো দ�োষ ‘মিছা
জীৱনৰ’ ওপৰত জাপি দিলে। এই কাৰণে তেওঁ নিজৰ
নাছিল। যেনেকৈয়ে তেওঁৰ জীৱন প্ৰকাশিত হৈ থাকিল দেখা

দেখা প�োৱা গল। তেওঁ
নকৰিলে। তেওঁ সদায়ে
নিন্দক’ আৰু ‘দুতলীয়া
নিৰ্ণয়ক�ো দায়িত্ব ল�োৱা
গল যে তেওঁৰ ভিতৰত

ক্ৰোদ্ধ কঠু ৰতা আৰু প্ৰতিশ�োধ ল�োৱাৰ ভাৱ বাঢ়ি আহিল। ইয়াৰে তেওঁৰ ভিতৰত
দুতলীয়া জীৱনৰ আৰু মিছা নিন্দক ৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ নহয় কিন্তু তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ
কঠিনতাৰ বাবে য়েইলিনক�ো দ�োষাৰ�োপ কৰিলে।
তেওঁ দুতলীয়া জীৱন ৰ নিচিনা ল�োকক নিজৰ স্কু লত কেনেকৈ পঢ়াবলৈ দিব
পাৰে? তেওঁৰ দ�োষ আৰু ক্ষমা নকৰাৰ যি প্ৰবৃতি কিমান দৃঢ় আছিল সেয়া স্পষ্ট
হৈ পৰিল।
যেতিয়া সমীক্ষ সমাপ্ত হল, এইট�ো স্পষ্ট হৈ গল যে ভয়াতু ৰৰ মনত কঠু ৰতা
থকা এজনী স্ত্ৰী আছিল যি আনৰ ভালৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিম্ন আছিল।
এই সকল�ো ডাঙৰ সভাৰ আগত প্ৰকাশিত হ�োৱাৰ পাছত�ো, তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস
আছিল যে তেওঁৰ আগৰ দৃঢ় সৰ্মপনৰ কাৰণে ৰজাৰ আগত অনুগ্ৰহ পাব বুলি।
তেওঁ কিছু ভাৱিছিল কিছু গালি-শপনিৰ কথা । কিন্তু এইট�ো ভৱা নাছিল আগত
কি হব লগা আছে।
য়েইলিনে মূখ্য লিপিকাৰক সুধিলে, “ভয়াতু ৰৰ নাম জীৱন পুস্তকত আছেনে?”
লিপিকাৰকে কলে, “নাই ম�োৰ প্ৰভু ”
য়েইলিনে নিজৰ বিচাৰ শুনাই দিলে, “ভয়াতু ৰ, তু মি ধাৰ্মিকতাৰ পৰা পৰি
য�োৱা আৰু বিদ্ৰোহৰ সৈতে ম�োৰ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে দ�োষী। ত�োমাক নিৰ্জ ন
প্ৰদেশত লৈ য�োৱা হব যত তু মি নিজৰ বাকী জীৱন ঘ�োৰ অন্ধকাৰ আৰু কষ্টৰে,
নিৰাশাৰে, আৰু অকলশৰে নিয়াব লাগিব।”
এফাৱেলৰ ৰাজ্য সোধ-বিচাৰৰ দিন
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ভয়াতু ৰে ইমানেই অবাক হৈ গল যাৰ বৰ্ণনা কৰা কঠিন। তেওঁৰ যি আচৰিত
খ�োন্দা লাগিল, সেইট�ো তেওঁৰ আগত অহা যিবিলাকে আহিছিল তাতকৈ অধিক
আছিল। এনেকৈ হব ন�োৱাৰে, তেওঁ কিবা এটা ডাঙৰ সপ�োনত লাগি পৰিলে। নহয়
ভয়ানক সপ�োনত—আৰু তেওঁ নিজকে তাৰ পৰা জগাব যত্ন কৰিলে। হব পাৰে
কিবা ভূ ল হৈ গৈছে।
সকল�ো কথাত বিশ্বাস নকৰি তেওঁ সুধিলে, য়েইলিন কি আপুনি ম�োক কলে নেকি
সেই ভয়ঙ্কৰ নিৰ্জ ন প্ৰদেশত লৈ য�োৱা হব বুলি?
“হয়, ভয়াতু ৰ তু মি একেবাৰে ঠিক বুজিছা,”ৰজাই উত্তৰ দিলে।
“এইট�ো কেনেকৈ হব পাৰে? মই আপ�োনাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰ�োঁ। এইট�ো ম�োৰ
জীৱনৰ চলচিত্ৰত�ো ভালকৈ দেখা প�োৱা গৈছে। ম�োৰ বিশ্বাসকক প্ৰমান কৰিবলৈ
ম�োৰ জীৱন একেবাৰে ভাল আছিল। মই জান�ো যে ম�োৰ হৃদয় কঠিন হৈ গৈছে
আৰু ভিতৰত প্ৰেম ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে, কিন্তু এইট�ো ম�োৰ ভু ল নহয়। এইট�ো, মিছা
নিন্দক আৰু দুতলীয়া জীৱনৰ ভূ ল। তেওঁল�োকৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ কাৰণে ম�োৰ মন
ঠাণ্ডা হৈ পৰিল।”
য়েইলিনে কলে, “ত�োমাৰ শিক্ষকৰ দ্বাৰা মই যি চেতনা দিছিল�োঁ, কি তু মি
সেইব�োৰ পাহৰিলা? দুষ্টই নিজৰ জাল এনেকৈ পাৰিব যে অনেকৰ প্ৰেম ঠাণ্ডা
হৈ পৰিব। কিন্তু যি জনে শেষলৈকে ধৈৰ্য্য ধৰি থাকিব তেওঁ উদ্ধাৰ পাব। তু মি
শেষলৈকে ধৈৰ্য্য নধৰিলা।”
ভয়াতু ৰে আক�ৌ এবাৰ কলে, কিন্তু প্ৰভু য়েইলিনস ম�োৰ আপ�োনাৰ ওপৰত
বিশ্বাস আছে, সেই কাৰণে মই ধাৰ্মিক ল�োক। ম�োৰ সাক্ষ্যত�ো নাই এইট�ো আন
কথা, কিন্তু মইত�ো বিশ্বাস কৰিছিল�োঁ য়ে এবাৰ যদি ক�োন�ো ব্যক্তি পৰিত্ৰাণ পাই
যায় সেইয়া সদাকালৰ কাৰণে হয়। আৰু তেওঁ নিজৰ উদ্দাৰ কেতিয়াওঁ নেহেৰায়।
এইব�োৰ কথা কিছু মান শিক্ষক সকলেও কৈছে। তাৰ অনুসাৰে ম�োক আপ�োনাৰ হাতৰ
পৰা ক�োন�োৱে কাঢ়ি নিব ন�োৱাৰে।
য়েইলিনে কলে, “হয়, এইট�ো সঁচা কথা। ত�োমাক ম�োৰ পৰা ক�োনেও কাঢ়ি
নিব ন�োৱাৰে, কিন্তু মই কেতিয়াও ক�োৱা নাই যে তু মি নিজে ম�োৰ পৰা দূৰ হব
ন�োৱাৰা বুলি। এইট�োত�ো ত�োমাৰ নিজৰ নিৰ্ণয় আৰু তু মি নিজৰ সামৰ্থৰে কৰিব
পাৰা। কি তু মি পবিত্ৰ বাক্যক পঢ়া নাই? ‘যদি ল�োকবিলাকে নিজৰ প্ৰভু য়েইলিনৰ
দিয়া জ্ঞান যি দিয়া হৈছে তাৰ দ্বাৰা সংসাৰৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী সামৰ্থৰে দূৰলৈ পলাই,
আৰু ঘূৰি আহি তাতেই পৰি যায়, এনে ল�োকবিলাক নিজৰ প্ৰথম দশাতকৈ অধিক
ভয়ানক স্হিতিত আহি পৰে। তেওঁল�োকৰ নিমিত্তে পবিত্ৰ আজ্ঞা জানি তাৰ পৰা
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মূখ ঘুৰাই য�োৱাতকৈ এইট�োৱেই ভাল আছিল যে তেওঁল�োকে কেতিয়াও ধাৰ্মিকতাৰ
পথক নাজানিলেহেঁ তেন। যদি মই ক�োৱা এই ল�োকবিলাকৰ কাৰণে ভাল আছিল যদি
তেওঁল�োক পবিত্ৰ আজ্ঞাব�োৰ নাজানিলেহেতেঁ ন কিয়ন�ো এই আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰাৰ
আগেয়ে তেওঁল�োকৰ স্হিতি বহুত ভাল আছিল। তেনেহলে তু মি কেনেকৈ কব পাৰা
যে নিজৰ উদ্দাৰ হেৰুৱাট�ো অসম্ভৱ বুলি? যদি উদ্ধাৰ কেতিয়াও হেৰুৱাব পৰা
নাযায় তেনেহলে তেওঁল�োক আগতেকৈ অধিক বেয়া কেনেকৈ হব পাৰে?’”
“তু মি সেই শিক্ষক সকলৰ কথাব�োৰ কিয় শুনিলা যিব�োৰ ম�োৰ বাক্যৰ বিৰুধে
আছিল? মই নিজৰ বাক্যত বহুত স্পষ্ট ভাৱে লিখি দিছিল�োঁ যাতে প্ৰত্যেকজনেই
ধাৰ্মিকতাৰ পথক সহজভাৱে বুজি পাওক বুলি। তমি নিজকে কিয় ঠগ খাবলৈ
যাব দিলা? যিব�োৰ মই কল�োঁ কেৱল সেইব�োৰতেই তু মি বিশ্বাস কৰা হল ত�োমাৰ
হৃদয়ত থকা কঠু ৰতাক আঁতৰ কৰি দিলেহেতেঁ ন। কিন্তু তু মি সেই বিষয়ে কেতিয়াও
নাভাৱিলা আৰু সেই কঠু ৰতাক লগ দিলা। আৰু এতিয়া সেই বিচাৰৰ সঘৰ্ষ কৰা
যিট�ো তু মি এৰিব পাৰিলা হেতেঁ ন।”
ভয়াতু ৰে দয়া পাবলৈ যাচনা কৰি কলে, “কিন্তু যি সকল�ো ভাল মই কৰিল�ো
জীৱনত সেইব�োৰৰ কি হব?”
প্ৰভু য়েইলিনে উত্তৰ দিলে, “ তু মি সেইট�ো পঢ়া নাইনে যিব�োৰ মই ভৱিষবক্তা বিলাকৰ দ্বাৰা একেবাৰেই স্পষ্টতাৰে কৈছিল�োঁ? যদি ধাৰ্মিক ল�োকবিলাকে
পাপৰ ফালে যায়, আৰু অন্য পাপীব�োৰৰ সমান নিজৰ জীৱনকৰ্ম্ম কৰিব, তেনেহলে
কি তেওঁল�োকক জীৱিত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হব? নহয় কেতিয়াওঁ নহয়!
তেওঁল�োকৰ প্ৰথমে কৰা সকল�ো ভাল কৰ্ম্ম পাহৰি পেল�োৱা হব, আৰু তেওঁল�োক
নিজৰ পাপৰ কাৰণে মৰি যাব। হয় তেওঁল�োক নিজৰ পাপৰ কৰ্ম্মৰ কাৰণে মৰি
যাব। এইট�ো এনেকুৱা যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকুৱাই, ত�োমাৰ ভাল কৰ্ম্ম আৰু
ধাৰ্মিকতাৰ কৰ্ম্মক পাহৰি পেল�োৱা হব আৰু সেইব�োৰ ত�োমাৰ পক্ষত হিচাপ কৰা
নহব।”
এতিয়াও ডাঙৰ উসাহ লৈ, “ভয়াতু ৰে কলে, কিন্তু প্ৰভু আপুনি কৈছে যে যদি
মই আপ�োনাক উদ্ধাৰকৰ্তাৰুপে গ্ৰহণ কৰ�োঁ তেনেহলে ম�োৰ নাম জীৱন পুস্তকত
লিখা হব। তেনেহলে এইট�ো কেনেকৈ হব পাৰে যে এতিয়া ম�োৰ নাম তাত নাই?
আপ�োনাৰ লিপিকাৰকে ম�োৰ নাম কেনেকৈ প�োৱা নাই? এইট�ো কেনেকৈ হব পাৰে
যে ম�োৰ নাম মচি যাব?”
প্ৰভু য়েইলিন শানেত, কিন্তু দৃঢ় হৈ উত্তৰ দিলে, “ কি তু মি শুনি নাপালানে
আৰম্ভনিত কি ক�োৱা হৈছিল? যি শেষলৈকে ধৈৰ্য্য ধৰি থাকিব তেৱেই উদ্ধাৰ পাব
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বুলি” যি জনে বিচাৰৰ সময়লৈকে ধৈৰ্য্যৰে থাকে তেওঁৱেই কেৱল সফল হয়। আৰু
মই স্পষ্টকৈ কৈছ�োঁ যে, আৰু যি শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে থাকে তেওঁক শুদ্ধ বস্ত্ৰ পিন্ধোৱা
হব। আৰু তেওঁৰ নাম জীৱন পুস্তকৰ পৰা মচি নেপালাওঁ। যদি মই কৈছ�োঁ মই
কাৰ�ো নাম জীৱন পুস্তকৰ পৰা মচি নিদিওঁ, তেনেহলে ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে তেওঁ
কেতিয়াও মচি দিয়া নহব। নহলে মই কল�োঁহেতেঁন, যদি তু মি ম�োক প্ৰভু বুলি গ্ৰহণ
কৰিলে,ত�োমাৰ নাম সদাকালৰ বাবে জীৱন পুস্তকত লিখা যাব বুলি।
ভয়াতু ৰে আক�ৌ যাচনা কৰিলে, “আপুনি ম�োক সেই নিৰ্জ ন প্ৰদেশত কেনেকৈ
পঠাব পাৰে,যত জীয়া আৰু মৰা বিলাক থাকে?”
য়েইলিনে নিজৰ সহায়েকক কলে, “ এন্ডেলৰ নিবাসীবিলাকৰ প্ৰকাশ কৰা সেই
প্ৰাচীন কথাব�োৰ পঢ়া”
সহায়কে পঢ়িলে, “যি ব্যক্তি সত্যৰ পথৰ পৰা ভ্ৰান্ত হৈ যায় তেওঁ মৃতবিলাকৰ
সংগতিত স্হান পায়”
ভয়াতু ৰ নিঃশব্দ হৈ গল, ৰজাই নিজৰ দাসক কলে, “ইয়াৰ হাত ভৰি বান্ধি,
ইয়াক ইয়াৰ পৰা লৈ য�োৱা আৰু বাহিৰৰ অন্ধকাৰত পেলাই দিয়া,যাতে কন্দা আৰু
দাঁত কৰচিন হব। কিয়ন�ো মন�োনীত কৰা অনেক কিন্তু নিযুক্ত হ�োৱা তাকৰ।”
যেনেকৈয়ে মূখ্য অংগৰক্ষকে ওচৰলৈ আহিল, ভয়াতু ৰে য়েইলিনক শাও দিবলৈ
আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁৰ ভিতৰত কঠু ৰতা তেওঁৰ ওপৰত প্ৰভূ ত্ব হৈ গল আৰু দুবাৰ
পতনৰ স্বভাৱে তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিলে। (চাওক যিহূ দা ১২) তেওঁবিলাক হেমন্ত
কালৰ ফলহীন গছ, যত ধাৰ্মিকতাৰ ফল নধৰে, সেয়ে সেইব�োৰ উঘালি পেল�োৱা
হৈছিল।
ভয়াতু ৰক হাত ভৰি বান্ধিলে আৰু তেওঁক মূখ্য সভাগৃহৰ পৰা আৰু দুৱাৰ ফালে
লৈ য�োৱা হল। আৰু তেওঁক পিঞ্জৰাত বন্ধ কৰি দিয়া হল। যেতিয়া তেওঁক তাৰ
পৰা বাহিৰলৈ লৈ য�োৱা হল তেতিয়া মূখ্য লিপিকাৰকে সাক্ষ্যৰ মণ্ডলীক এই সত
জ্ঞান শুনালেঃ
“প্ৰিয় বন্ধু গন সত্যৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞানক প�োৱাৰ পাছত যেতিয়া আমি জানিবুজি পাপ
কৰি থাক�ো তেতিয়া ক�োন�ো বলিদান নাই যিহৰে এই পাপব�োৰ ধ�োৱ পৰা যায়।
য়েইলিনৰ বিচাৰৰ আৰু জ্বলি থকা জুইৰ লগত সঘৰ্ষ কৰাৰ বাহিৰে আৰু ক�োন�ো
আন পথ নাই। কিয়ন�ো আমি তেওঁক জান�ো যিয়ে এইট�ো কৈছে, মই প্ৰতিশ�োধ
লম। মই তেওঁল�োকৰ কামৰ অনুসাৰে প্ৰতিফল দিম। তেওঁ এইট�োও কৈছে, ঈশ্বৰে
নিজৰ ল�োকবিলাকৰ বিচাৰ নিজেই কৰিব। জীৱিত য়েইলিনৰ হাতত পৰাট�ো এটা
ভয়ঙ্কৰ কথা।”
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অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

দুতলীয়া জীৱনৰ বিচাৰ
বিচাৰৰ সভাগৃহত যি অন্তিম ব্যক্তিক মতা হল সেইজন আছিল দুতলীয়া জীৱন।
তেওঁ য়েইলিনৰ নিয়মব�োৰ জানিছিল আৰু এইট�োও জানিছিল যে বিচাৰ তেওঁৰ
পক্ষত নহব। তেওঁ স�োনকালেই জানিব পাব তেওঁ পাপৰ কি শাস্তি ভূ গিব লাগিব।
দুতলীয়া জীৱন, ক বিচাৰ কক্ষত লৈ য�োৱা সময়ত মূৰ্ছি ত হল আৰু ৰক্ষকবিলাকে
তেওঁক য়েইলিনৰ স�োধ-আসন লৈকে লৈ য�োৱাত সহায় কৰিলে। তেওঁৰ জীৱনৰ
চলচিত্ৰ চল�োৱা হল আৰু তেওঁ সেই অদ্ভূ ত শব্দব�োৰ শুনিবলৈ পালে যিব�োৰৰ নাম
জীৱন পুস্তকত লিখা প�োৱা নগল। য়েইলিন দৃঢ়তাৰে ঘ�োষণা কৰিলে, দুতলীয়া
জীৱন, তু মি বিশ্বাঘাতক, ধাৰ্মিকতাৰ পৰা ভ্ৰান্ত হ�োৱা, আৰু আন বিলাকৰ বাবে
বাধা হ�োৱাৰ বাবে দ�োষী সাৱস্হ্য কৰা হল। ত�োমাক মৃতবিলাকৰ নিৰ্জ ন প্ৰদেশত
লৈ য�োৱা হব আৰু ত�োমাক কষ্ট, আৰু যাতনা আৰু ডাঙৰ শাস্তি বিহা হব।
দুতলীয়া জীৱনে ভয়াতু ৰ হৈ সকল�ো খিনি শুনিলে আৰু যাচনা কৰিলে, “কিন্তু
প্ৰভু মই আপ�োনাৰ স্কু লত শিক্ষক আছিল�ো। মই নিজৰ সকল�ো জীৱন আপ�োনাৰ
কামৰ বাবে দিল�োঁ।”
য়েইলিন উত্তৰ দিলে, “তু মি শিক্ষক আছিলা, কিন্তু যিব�োৰ কিতাপৰ পৰা
তু মি শিকালা সেইব�োৰ তু মি নিজে পঢ়িছিলা নে? প্ৰিয় ভাই আৰু ভনী সকল
আপ�োনাল�োকৰ ভিতৰত অধিক বিলাকক শিক্ষক হব নালাগে। কিয়ন�ো আমি যি
শিকাওঁ সেইব�োৰৰ য়েইলিনৰ দ্বাৰা অধিক কঠ�োৰ ভাৱে বিচাৰ কৰা হব।”
দুতলীয়া জীৱনে আক�ৌ কলে, “মই আনৰ জীৱনৰ কেনেদৰে বাধা হল�োঁ?”
য়েইলিনৰ শব্দ কঠ�োৰ হৈ গল, “তু মি ম�োৰ অনেক সৰু সন্তানব�োৰক বিঘিন্নি
জন্মলা আৰু তেওঁল�োকৰ সদাকালৰ বাবে খহি পৰাৰ কাৰণ হলা। ভয়াতু ৰ ইয়াৰে
এটা উদাহৰণ। তাইক ত�োমাৰ দেখভালত ৰখা হৈছিল। মই ত�োমাক তাইৰ ৰক্ষা
কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিল�োঁ, এইকাৰণে নহয় যে তু মি তাইক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে
ব্যৱহাৰ কৰিবা।” তু মি নিজৰ অধিকাৰৰ লাভ উঠাই নিজৰ অভিলাষ পূৰ্ণ কৰিবলৈ
তেওঁৰ আৰু অন্য বিলাকক�ো ব্যৱহাৰ কৰিলা। সেই ভনী জনী যি আগৰ পৰাই
দু-খী আৰু চিন্তিত আছিল তু মি তেওঁক শান্তনা দি তেওঁৰ দুখ লঘু কৰিব লাগিছিল
কিন্তু তু মি এই পৰিস্হিতিত নিজৰ লাভট�ো চালা। তু মি তাইৰ বিশ্বাসকক একেবাৰে
ভাঙি পেলালা। তাইত মৃতবিলাকৰ নিৰ্জ ন প্ৰদেশত পঠাই দিব লগা হল। ত�োমাৰ
মনত আছে চাগে মই ত�োমাক কি চেতনা দিছিল�োঁ। যি ক�োন�োৱে ম�োৰ এই সৰু
বিলাকৰ ক�োন�ো এজনক�ো যিবিলাকে ম�োৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে, তেওঁল�োকৰ খহি
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পৰাৰ কাৰণ হলে, তেওঁৰ কাৰণে এইট�ো ভাল আছিল যে তেওঁৰ ডিঙিত শিলপটা
বান্ধি তেওঁক সাগৰত পেলাই দিয়া যাওক।
দুতলীয়া জীৱনে যাচনা্ কৰিলে, “য়েইলিন মই জান�ো যে ম�োক মৃতবিলাকৰ
নিৰ্জ ন প্ৰদেশত পঠাই দিয়া হব, কিন্তু কি ম�োক সকল�োতকৈ অধিক কষ্ট ভ�োগ
কৰিব লাগিব? আপুনি ম�োৰ ওপৰত ইমান কঠ�োৰ ব্যৱহাৰ কিয় কৰি আছে? মই
আপ�োনাৰ দাস আছিল�োঁ, মই অবিশ্বাসী নাছিল�োঁ। মই নিজৰ জীৱন আপ�োনাৰ পৰা
বেলেগ কৰি অকলশৰীয়া নাছিল�োঁ তথাপি এনেকৈ কিয়?”
য়েইলিন, এতিয়া একেবাৰে দঢ় আছিল, তেওঁ কলে, “ প্ৰাচীন লেখব�োৰ তু মি
জানিছিলা আৰু সেইব�োৰ তু মি শিকাইছিলাও। এতিয়া এই প্ৰশ্ন ম�োক কিয় সুধিছা?
মই ত�োমাক স�োৱঁৰণ কৰাইছ�োঁ যাতে ত�োমাক সেই বাক্য মনত পৰে। প্ৰাচীন লেখত
স্পষ্ট আছিল, কিন্তু যদি দাসে ভাৱে, ম�োৰ স্বামী এতিয়া স�োনকালে ঘুৰি নাহিব,আৰু
আন বিলাক দাসৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰে.... আৰু স্বামী অকৎমাতে
ন�োক�োৱাকৈ ঘুৰি আহে। তেওঁ সেই দাস জনক কঠ�োৰতকৈ কঠ�োৰ শাস্তি দিব আৰু
বিশ্বাসঘাতীবিলাকৰ লগত থাকিবলৈ পঠাই দিব। দাস জনক কঠ�োৰ শাস্তি দিয়া হব
কিয়ন�ো তেওঁ নিজৰ কাম জানিও সেইট�ো পূৰ্ণ নকৰিলে। কিন্তু যিবিলাকে নজনাকৈ
ভূ ল কৰিছিল তেওঁল�োকক কম পৰিমানে শাস্তি দিয়া হব। যাক দিয়া হৈছে তেওঁৰ
পৰা আৰু অধিক বিচৰা হব, আৰু যাক সকল�োতকৈ অধিক দিয়া হৈছে তেওঁৰ পৰা
সকল�োতকৈ অধিক ল�োৱা হব।”
য়েইলিনে কলে, “‘ আত্মনিৰ্ভৰ’ নিজে নিজৰ অপৰাধৰ বিষয়ে বহুত কম
জানিছিল। তু মিত�ো সকল�ো বিলাক জানিছিলা আৰু ত�োমাৰ জ্ঞান আছিল। তেওঁৰ
শাস্তি কঠ�োৰ আছে কিন্তু ত�োমাতকৈ কম হব। ত�োমাৰ কাৰণে মই অন্ধকাৰ গভীৰ
স্হান নিশ্চিত কৰিছ�োঁ। ”
য়েইলিনে মূখ্য ৰক্ষকক কলে, “ইয়াৰ হাত ভৰি বান্ধি ইয়াক ইয়াৰ পৰা লৈ
য�োৱা আৰু বাহিৰত অন্ধকাৰত পেলাই দিয়া যত কন্দা আৰু দাঁত কৰচিন হব।
কিয়ন�ো মন�োনীত কৰা বহুত আছে কিন্তু নিযুক্ত কৰা তাকৰ।”
যেতিয়া মূখ্য অংগৰক্ষক তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল তেতিয়া, দুতলীয়া জীৱনে,
য়েইলিন আৰু এফাৱেলৰ নিবাসীবিলাকক শাও আৰু অপশব্দ কবলৈ আৰম্ভ কৰি
দিলে। তেওঁ হিংসুক হৈ গল আৰু য়েইলিনৰ ওপৰত প্ৰতিশ�োধ লবলৈ আৰু নিজকে
এৰাবলৈ যত্ন কৰিব ধৰিলে। তেওঁৰ বাস্তৱিক স্বভাৱ সম্পূৰ্ণৰপে
ু আগত আহি পৰিল।
তেওঁৰ অন্তৰত যি অকণমান ভাল আছিল সেই সকল�োব�োৰ দুতলীয়া কথাত ঢকা
হৈ গল। তেওঁৰ হাত ভৰি বন্ধা হল আৰু সভাগৃহৰ আৰু এটা দুৱাৰেদি বাহিৰলৈ
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লৈ য�োৱা হল। তেওঁ য�োৱাৰ সময়ত শাও দিয়েই থাকিল আৰু অপশব্দ কৈয়েই
থাকিল। তেওঁক অন্য প�োন্ধৰশ ল�োকবিলাকৰ সৈতে ৰখা হল যিবিলাকক স�োনকালেই
মৃতবিলাকৰ নিৰ্জ ন প্ৰদেশত পঠাই দিয়া হল।
যেনেকৈয়ে দুতলীয়া জীৱনক, সভাগৃহৰ বাহিৰলৈ লৈ য�োৱা হল, মূখ্য লিপিকাৰতে
নিজৰ পুস্তক বন্ধ কৰি দিলে। আৰু ঘ�োষনা কৰিলে, “তু মি যি বিচাৰ কৰিলা সেইট�ো
সিদ্ধ আছিল। তেওঁবিলাকে তেওঁল�োকৰ অপৰাধৰ য�োগ্য শাস্তি পাই গল।”
বেদীৰ পৰা এটা শব্দ শুনা গল, “ত�োমাৰ বিচাৰ সত্য আৰু সিদ্ধ।”

ত্যাগ কৰা নিৰ্জ ন প্ৰদেশ
এন্ডেলৰ এই প�োন্ধৰশ দ�োষী বিলাকক সত্যৰ ৰক্ষকে দুপ্তাহৰ কাৰণে নিৰ্জ ন
প্ৰদেশলৈ লৈ গল। এই যাত্ৰাৰ সময়ত জুইৰ মৰুভূমি আহিল, যত চাই হ�োৱা পৃথিৱীৰ
পৰা ওল�োৱা গৰম অতিপাত আছিল। এটা স্হানত যত একেবাৰে অসহ্য গৰম
আছিল তাত কিছু দৰ
ূ ত অকৎমাতে কিবা আকৃ তি ওলাই আহিল। যেতিয়া তেওঁল�োক
ওচৰলৈ গল তেতিয়া সেই শিলত পঢ়িবলৈ পালে যিট�োত লিখা আছিল, “ত্যাগ কৰা
নিৰ্জ ন প্ৰদেশ।”
নিচেই ওচৰৰ পৰা চ�োৱাৰ পাছত, তেওঁল�োকে গম পালে যে সেই ইমান ডাঙৰ
ভৱন খনত এটাই মাথ�ো দুৱাৰ আছে, তাৰ বাহিৰে ক�োন�ো খিড়িকি বা অন্য দুৱাৰ
নাই। দুৱাৰৰ ভিতৰত স�োম�োৱাৰ লগে লগে তেওঁল�োকে এনে চিঞঁ ৰ শুনিলে যিট�ো
লাখ লাখ, ক�োটি ক�োটি মানুহৰ চিঞঁ ৰাৰ শব্দ আছিল। স�োনকালেই তেওঁল�োকক
তাত বন্দী ল�োক বিলাকক ৰক্ষকে কৰিবলগীয়া যাতনাৰ বিষয়ে শুন�োৱা হল। “কি
এতিয়া বহুত অধিক সময় হ�োৱা নাই?আমাৰ হৈ দয়াৰ যাচনা কৰা। এই শাস্তি
আমাৰ বাবে বহুত অধিক!”
“এই ল�োকবিলাক ইয়াত কিমান সময়ৰ পৰা আছে? আত্মনিৰ্ভৰে ৰক্ষকক
সুধিলে।”
“ইয়াত ক�োন�োবাই এক বছৰৰ পৰা আৰু ক�োন�োবা !১২৯ বছৰৰ
পৰা।”
“‘ঠগখ�োৱা’ আচৰিত হৈ গল। তেওঁ ভাৱিছিল যে পিছৰ দুসপ্তাহত যিখিনি হৈছিল
সেইট�ো কেৱল এটা বেয়া সপ�োন বা আমাক ভয় খুৱাবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টা আছিল
বুলি। তেওঁ সেই ৰক্ষককেই সুধিলে, “কি বাস্তৱত ম�োক নিজৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন এই
ঠাইতে কটাব লাগিব?”
“হয়, একেবাৰে যেনেকৈ ত�োমাক এন্ডেলত চেতনা দিয়া হৈছিল।”
এফাৱেলৰ ৰাজ্য সোধ-বিচাৰৰ দিন
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সেইবিলাকৰ অনেকক অধিক শাস্তি পাবলৈ ধাতু ৰ ভৱনত পঠ�োৱা হল যত
তাপমান অতি অধিক আছিল। যিবিলাকক সত্যৰ বিষয়ে জ্ঞান নাছিল তথাপিও
তেওঁল�োক শাস্তিৰ ভাগী আছিল তেওঁল�োকক সেই বৃহ- ভৱনট�োৰ তলৰ কক্ষত
থ�োৱা হৈছিল। সেই স্হানত�ো এদিন থকাওঁ অসহ্য আছিল। এহেজাৰ বছৰৰ কথাত�ো
বহুত দূৰৰ কথা।
দুতলীয়া জীৱনৰ, থকা স্হানৰ কষ্টৰ যাতনা কল্পনাৰ বাহিৰত আছিল। ভৱনট�োৰ
উপৰৰ কক্ষতকৈয়�ো ভয়ানক আছিল। সেইট�োক ভূ -গৰ্মীত স্হানত লৈ য�োৱা হল
যত গন্ধকেৰে জ্বলা শিল আছিল। সেইট�োৰ দুৰ্গন্ধ অসহ্যকৰ আছিল।আৰু তাপমান
অন্য স্হানবিলাকতকৈ কেইবাগুনে অধিক আছিল। সেই স্হান সেই ভৱনট�োত নাছিল
কিন্তু পৃথিৱীৰ গৰ্ভ ত আছিল। ইয়াত ক�োন�ো সন্দেহ নাই যে এই স্হান সকল�োতকৈ
অধিক যাতনা আৰু কষ্টৰ স্হান আছিল। ইয়াত দুতলীয়া জীৱন অকলেই কষ্ট ভ�োগ
কৰিব। এই স্হান ইমান বিশাল আছিল যে যিবিলাকক এইধৰণৰ কঠ�োৰ শাস্তি
দিয়া হৈছিল তেওঁল�োকক বেলেগ বেলগ থ�োৱা হৈছিল। তেওঁল�োক নিজে নিজৰ মাতৰ
বাহিৰে আৰু কাৰ�ো মাত শুনা নাপাইছিল।
যেতিয়া অপৰাধীবিলাকক সঠিক ৰুপে বন্দীগৃহত থ�োৱা হল, মূখ্য ৰক্ষকে
বাহিৰত যাবলৈ মূ্খ্য দুৱাৰৰ ফালে গল যেনেকৈয়ে তেওঁ তাৰ পৰা বাহিৰ ওলাল
তেওঁৰ পিছত ল�োহাৰ দুৱাৰখন বন্ধ হৈ গল। সেই ভৱনট�োৰ ভিতৰত প�োহৰৰ
এটি দ্বীপ্তিও দেখা প�োৱা নগৈছিল। সেই অভাগা আত্মাব�োৰ সেই ঘ�োৰ অন্ধকাৰত
আৰু অকলশৰীয়া আগত ১২৫ বছৰ পাৰ কৰিব। তেওঁল�োকক প�োহৰ চাবলৈ
আশা তেতিয়া হৈছিল যেতিয়া প্ৰত্যেক একবছৰৰ পাছত বন্দীবিলাকৰ সমূহক তাত
ৰাখিবলৈ অনা হৈছিল। কিন্তু প�োহৰ সকল�োৱে চাবলৈ নাপাইছিল। কেৱল যিবিলাকে
মূখ্য দুৱাৰৰ ওতৰত আছিল তেওঁবিলাকেহে কেৱল দেখা পাইছিল। আন যিবিলাকে
দুতলীয়া জীৱনৰ, সমান আছিল তেওঁল�োকে কেতিয়াও দিনৰ প�োহৰ দেখা প�োৱাৰ
আশা নাছিল। তেওঁল�োকৰ কাৰণে ঘ�োৰ অন্ধকাৰৰ কলা, শাস্তি দিয়া হৈছিল।

মন কৰিবলগীয়া কথা
এন্ডেলৰ এই চাৰিজন নিবাসীলকলক সত্যক নুশুনাৰ কাৰণে সদাকালৰ বাবে
এই স্হানত থাকিবলৈ শাস্তি বিহা হল যিট�ো একেবাৰে দুখৰ বিষয়ে আছিল।
অকলশৰীয়াকৈ তেওঁল�োক এই কথাত মন কৰি থাকিল যে য়েইলিনৰ কথাত ধ্যান
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নকৰাট�ো কিমান মূৰ্খতা তেওঁল�োকে কৰিলে। যিট�ো এন্ডেলত তেওঁল�োকে সহজভাৱে
প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিলে হয়। তেওঁল�োকে ঘুৰি গৈ নিজৰ ভাগ্য সলাবলৈ যি ক�োন�ো
কৰিবলৈ সাজু আছিল। এতিয়া তেওঁল�োক ভাৱি আছিল, যদি আমি অধিকতম
ল�োকৰ কথা বা চিন্তাধাৰা অনুসাৰে নকৰি কেৱল য়েইলিনৰ কথা পালন কৰা
হলে ভাল আছিল। যদি তেওঁল�োকে এই সুয�োগ পায় তেনেহলে তেওঁল�োক মূৰ্খতাক
দূৰ কৰি প্ৰাচীন লেখব�োৰ গ্ৰহণ কৰি সেইব�োৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰুপে পালন কৰিব আৰু
কেতিয়াও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নাযাব।
এফাৱেল যি অতন্ত্য গ�ৌৰৱময় ৰাজ্য আছিল তেওঁল�োকৰ চকুৰ আগত অহা
চিত্ৰক চাই বন্দীত থকা ল�োকবিলাকে অতন্ত্য দুখী হৈছিল। নিজৰ দুখ আৰু কষ্টত
তেওঁল�োকে সেই ৰাজ্যৰ সুন্দৰতাক চাই আছিল। যদিও তেওঁল�োকে তাত অলপ সময়
কটাইছিল। তাৰ আৰু ইয়াৰ স্হিতিৰ পাৰ্থক্যৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁল�োকৰ যাতনা
অধিক হৈ পৰিছিল। অগ্নিৰ তাপমান,ভয়ানক দুৰ্গন্ধ, আৰু অন্ধকাৰৰ তীব্ৰতাত
অকশৰীয়াই বাৰে বাৰে সত্যৰ সত্যতা তেওঁল�োকৰ আগত আহি আছিল। সুন্দৰতা
তেওঁল�োকৰ আগত থ�োৱা হৈছিল কিন্তু নিজৰ মূৰ্খতাৰ কাৰণে তেওঁল�োকে এইট�ো
অস্বীকাৰ কৰি দিছিল।

এফাৱেলৰ ৰাজ্য সোধ-বিচাৰৰ দিন
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আল�োচনাৰ বাবে প্ৰশ্ন
ভাগ ১ অধ্যায় ১-৩
১.
এই পুস্তকখন পঢ়াৰ আগেয়ে আপুনি নিজৰ সফলতাক কেনেকৈ বিশ্লষন কৰিলে
হেতেঁ ন? আপ�োনাৰ উদ্দেশ্য, প্ৰাথমিকতা আৰু ব্যৱহাৰে এই বিশ্লষণক কেনেদৰে
প্ৰকাশিত কৰিছে ? আপ�োনাৰ চিন্তাধাৰায়ে কেনেদৰে প্ৰতিউত্তৰ পায় বা এই
পুস্তকখন পঢ়াত কি পুষ্টি প্ৰাপ্ত হয় ?
২.যেতিয়া আমি অনন্তকাল দৰে সত্যৰ ওপৰত আল�োচনা কৰ�োঁ, তেতিয়া অলপ
বিচিত্ৰ লাগে যে কেনেকৈ ক�োন�োবাই ন্যায়ৰ সময়ত দ�োষী সাৱ্যস্হ হব যিহৰে
তেওঁৰ অনন্তকাল নিশ্চিত হৈ যাব। কিন্তু ১ য�োহন ৪-১৭ ত প্ৰতিজ্ঞা কৰা
হৈছে। আমি এই বিষয়ে আগলৈ আল�োচনা কৰিম—কিন্তু এতিয়া আপুনি কিছু
জানিলে সেই আধাৰত আপ�োনাৰ অনুসাৰে আপুনি কি বিশ্বাস কৰে যে এই
আত্মবিশ্বাস কৰ আহে?
৩.
এই ভাগত, আপ�োনাৰ পৰিচয় এফাৱেলৰ ৰাজ্যৰ লগত কৰ�োৱা হল। যিট�োৱে
আমাৰ পৃথিৱী আৰু অনন্তকালীন নিবাসস্হান ইয়াৰ মাজৰ সমন্ধক চিহ্নিত
কৰে। এই ৰাজ্য আৰু তেওঁৰ কামকাজৰ বিষয়ে আপ�োনাক সকল�োতকৈ অধিক
গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন লাগে নে? আপুনি এইব�োৰৰ ভিতৰত ক�োন�ো কথাত অতন্ত্য
প্ৰভাৱিত হৈছেনে বা আপ�োনাক আচৰিত লাগিছে? ঈশ্বৰৰ বাক্য এই ঘটনাক্ৰমত
কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় ?
৪. আ
 হক আমি এন্ডেলৰ নিবাসীসকলৰ বিষয়ে কথা পাত�োঁ। প্ৰথম চাৰিজন ব্যক্তিৰ
ন্যায় কৰাৰ বিষয়ে আপ�োনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হব? কি আপ�োনাৰ মতে এই
বিচাৰ কিছু আন ধৰনে হব লাগিছিল নেকি? যদি হয় তেনেহলে কিয়?
৫. আ
 মি এই অধ্যয়নত যেতিয়া আগলৈ বাঢ়ি যাম তেনেহলে আপ�োনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ
বা আপ�োনাক চিন্তিত কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন কি আছে?
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ভাগ ২

অধ্যায় ৪

মৃতসকলৰ অনন্তকালৰ গৃহ
“পাছে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁক সুধিলে,এই দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ কি ? তাতে তেওঁ
কলে,ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নিগুড় তত্বব�োৰ জানিবলৈ ত�োমাল�োকক দিয়া হৈছে, কিন্তু
আনবিলাকে যেন দেখিও নেদেখে,আৰু শুনিও নুবজে
ু
এই নিমিত্তে তেওঁবিলাকৰ
আগত দৃষ্টান্তৰে ক�োৱা হৈছে। ”
(লূক ৮:৯১০ পদ)
ইয়াৰ পাছৰ চাৰিটা অধ্যায়ত আমি মন�োম�োহা কাহিনীৰ পৰা মুক্ত হম আৰু
ধ্যান ব্যক্তিবিশেষৰ স�োধবিচাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বিশেষ সত্যতা,প্ৰতাৰিত,ভগ্ন হৃদয়
আৰু দ্বৈত জীৱনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভু ত কৰিম। তাৰ পাছত আমি এই মন�োমহা
কথাব�োৰ স্বাৰ্থপৰতা আৰু দানশীলতাৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰি সমাপ্ত কৰিম।আৰু
আমাৰ কিতাপৰ শেষ অংশই তেনে ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰা প্ৰকাশিত হ�োৱা সত্যতাৰ
ওপৰত ধ্যান কেন্দ্ৰীভু ত কৰিব।আমাৰ পুস্তকৰ উত্তম অংশট�োৱে যিসকল ব্যক্তিয়ে
যীচু ক অনুসৰণ কৰে তেওঁল�োকৰ অনন্তকালৰ পুৰষ্কাৰৰ বিষয়ে ধ্যান কেন্দ্ৰীভু ত
কৰিব।

প্ৰতিষ্ঠিত সত্য
আমাৰ ৰুপকথা, জেইলিনে যীচু খ্ৰীষ্টক আৰু ৰজা পিতৃ জনে সৰ্বশক্তিমান পিতৃ
ঈশ্বৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ডেগনে চয়তানক আৰু এন্দেলৰ জীৱনে পৃথিৱীত
মানৱজীনক বুজাইছে আৰু এফাবেলে ঈশ্বৰৰ স্বৰ্গীয় চহৰক প্ৰতিফলন কৰিছে।
ল নৰ পৰিতক্ত্য ভু মিয়ে অগ্নিৰ সৰ�োবৰক বুজাইছে যত যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহৰে
পৰিত্ৰাণ ন�োপ�োৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তি অনন্তকালৰ বাবে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব।ইয়াৰ
পৰৱৰ্তী অধ্যায়ত উল্লেখ কৰা এই ব্যক্তিসকল হৈছে যিবিলাকক বিভিন্ন পৰিস্হিতিত
সদাকালৰে পৰা দ�োষী কৰা হৈছে আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যই এইট�ো স্পষ্ট কৰিছে।
হয়, আপুনি ঠিকেই পঢ়িছে, সদাকালৰ পৰাই দ�োষী। এই বাৰ্তা লিখাৰ প্ৰস্তুতিত
আপ�োনাল�োক পাঠকসকলক শাস্ত্ৰই ক�োৱা অনন্তকালৰ স�োধবিচাৰৰ স্হানক বুজাবলৈ
সক্ষম হবলৈ মই সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তলৰ বাক্যখিনি সাৱধানেৰে পঢ়ক।
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“এতেকে আহাঁ, আমি খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ৰ আদিকথা পাছ পেলাই,অৰ্থাত মৃত কৰ্ম্মৰ
পৰা মন পালতন আৰু ঈশ্বৰত বিশ্বাসৰ ভিত্তিমূল, আৰু নানা বাপ্তিষ্ম আৰু
হাত দিয়া,আৰু মৃতবিলাকৰ পুৰত্
ু থান আৰু অনন্তকলীয়া বিচাৰ অজ্ঞাতৰ
সমন্ধীয় শিক্ষাৰ ভিত্তিমূল স্হপন নকৰি,সিদ্ধিৰ অৰ্থে আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন
কৰ�োহঁ ক।এই সমস্ত বিষয়ৰ প্ৰতি আপুনি দীৰ্ঘদিন আগৰ পৰাই সচেতন
হ�োৱাৰ উচিত আছিল।”(ইব্ৰী ৬:১,২ পদ)
অনন্তকালৰ স�োধবিচাৰ আৰু শাস্তিয়ে যীচু ৰ প্ৰথমিক শিক্ষা আপুনি দেখাৰ
দৰেই,মই আন মূল পাঁচটা উপদেশ তাত গুৰুত্ব দিবলৈ শিক্ষাক এৰি দিছ�ো, যাৰ
ভিতৰত কিছু মান হৈছে মৃতকৰ্ম্মৰ পৰা মনপালটন। এখন অভিধানে প্ৰাথমিক
মানে অতি লাগতিয়াল বুলি লিখিছে।আমি নিৰ্মান আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ পৰাই ই
এটা অতি দৰকাৰী অংশ আৰু ই হল ভিত্তিমূল। ইয়াক বুজিবলৈ, আমাৰ আগলৈ
শিক্ষাক গঢ় দিবলৈ মূল আহিলাসমূহ লাভ কৰ�োঁ।যেনে পঢ়া লীখা আৰু সাধাৰণ
গণিত।এই বিলাক ভিত্তিমূল হিচাপে নাথাকিলে আমি সঠিক শিক্ষাৰ বিকাশত সক্ষম
হব ন�োৱাৰিম।এইট�ো এজন বিশ্বাসীৰ বাবেও সত্য। এইট�ো পঢ়া লিখা,য�োগ বিয়�োগ
কৰাৰ ক্ষমতা নথকালৈকে আপ�োনাৰ শিক্ষাত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সৈতে তু লনা
কৰাৰ দৰে। তথাপতে ম�োৰ বিশবছৰীয়া ভ্ৰমণ পৰিচৰ্য্যাত ম�োকে ধৰি বহুত
নিষ্ঠাৱান বিশ্বাসী এই বিষয়ত অজ্ঞাত।মন কৰক যে লিখকে, “এই সমস্ত বিষয়ৰ
প্ৰতি আপুনি দীৰ্ঘদিন আগৰপৰাই সচেতন হ�োৱাৰ উচিত আছিল বুলি লিখিছে। তেওঁ
ক�োৱা নাই আমি এই বিষয়ব�োৰৰ সৈতে পৰিচিত হব লাগে বুলি কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ বা
পুৰাপ�োৰি সচেতন হব লাগে বুলি কৈছে। দীৰ্ঘদিন শব্দৰ দ্বাৰা এইবিলাক আমাৰ মূল
বিশ্বাৰসৰ ভিত্তিমূল কথাট�ো জ�োৰ দিয়া হৈছে যিবিলাক হল আমাৰ শিক্ষাৰ পঢ়িব
পৰা আৰু লিখিব পৰা ক্ষমতা।”
আমি অলপতে দেখিম যে কিয়, “অনন্তকালৰ স�োধবিচাৰ” বিষয়ট�ো এটা সুস্হ
খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱন গঢ় দিবলৈ এটা প্ৰাথমিক শিক্ষা বা উপদেশ। আপুনি আগলৈ পঢ়ি
থাক�োতে এই কথাট�ো বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব। এইট�ো জ্ঞানৰ অবিহনে আমি যি
আল�োচনা কৰিব ওলাইছ�ো সেইয়া হয়ত�ো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অতি কঠিন হব, আৰু
আপুনি এইট�ো চিন্তাৰ চিকাৰ হব যে, আল�োচনা কৰা বিষয়ট�ো কি?

নৰক কাল্পনিক নে বাস্তৱ
এই পুথিখন লিখাৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা চিন্তাৰ লগত মল্লযুদ্ধ
কৰিছিল�ো,এই বিশ্বৰ বিচাকৰ্তাই অলপতে যে আমাৰ জীৱন সম্পৰ্কে থকা অনন্তকালৰ
সিদ্ধান্ত পুপায়িত কৰাৰ বাস্তৱতাৰ বিষয়ে মই কেনেকৈ দিনট�োৰ বাবে জীয়াই
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থকা এটা প্ৰজন্মক বুজাম। বহুদিন চিন্তা কৰাৰ পাছত প্ৰাৰ্থনাত আন এটা চিন্তা
আহিল। মই অনুভৱ কৰিল�ো যে যীচু ৱে মনুহবিলাকক আত্মিক সত্যতা বুজাবলৈ
কহিনী কৈছিল। এফাবেলৰ ৰুপকথাৰ সৃষ্টিৰ ধাৰণা এনেদৰেই আহিছিল। এফাবেলত
প্ৰত্যেকৰে স�োধবিচাৰ আৰু লনৰ ভূ মিত তেওঁল�োকৰ চিৰজীৱনৰ বাবে ভ�োগা শাস্তিৰ
বিষয়ে লিখি থাক�োতে মই নিজেই ভয়ত কম্পিত হৈছিল�ো। আচলতে ইয়াৰ আগৰ
অধ্যায়ট�োৰ শেষ অংশ মই এদিন ৰবিবাৰে সন্ধিয়া উৰাজাহাজেৰে ঘৰলৈ উভতি
আহ�োতে লিখিছিল�ো, সেইদিনা মই তিনিবাৰ ধৰ্ম্মশিক্ষা দিছিল�ো। ম�োৰ সহয�োগীসকল
গম্ভীৰ নিদ্ৰাত আছিল কিন্তু মই টাইপকৰা বন্ধ কৰিব পৰা নাছিল�ো। মাজৰাতি ঘৰ
আহি প�োৱাত অগ্নিৰ সৰ�োবৰত অকথ্য মন্দ অৱ
স্হাত নিজকে থকা দেখা ব্যক্তিসকলৰ কথা ভাৱি ভয়তে মই শুব পৰা
নাছিল�ো আৰু যীচু ৰ মতে অধিকাংশ ল�োকৰেই তেনে হব। “ঠেক দুৱাৰেদি
স�োম�োৱা,কিয়ন�ো যি দুৱাৰে আৰু যি বাটে সৰ্ব্বনাশলৈ নিয়ে, সেই দুৱাৰ
বহল,ৰাস্তাট�ো মুকলি, আৰু সেয়েদি স�োম�োৱা অনেক। কিয়ন�ো যি দুৱাৰে
আৰু যি বাটে অনন্ত জীৱনলৈ নিয়ে, সেই দুৱাৰ ঠেক,বাট�ো চেপ, আৰু তাক
প�োৱা ল�োক�ো তাকৰ।”(মথি ১৩:১৪ পদ)
বিছনাত পৰি থাক�োতে ম�োৰ কেইবছৰমানৰ কথা মনত পৰিল যেতিয়া ম�োক
আফ্ৰিকাৰ এটা উচ্চ সুৰক্ষিত পুৰষ
ু কাৰাগাৰত শুভৰ্বাতাৰ শিক্ষা দিবলৈ ক�োৱা
হৈছিল। সেই ভঙ্ককৰ ঠাইলৈ খ�োজকাঢ়ি স�োমাই যাওঁতে শিয়ৰি য�োৱা কথাবিলাক যেনে
অতিপাত দুৰ্গন্ধ প�োৱা, বিতৃ ঞ্চাদায়ক জীয়াই থকাৰ আৱস্হা আৰু এটা ক�োঠাতেই
কেইইঞ্চিমান,ব্যৱধানত প্ৰায় ত্ৰিশজন কয়দী থকা আদি কথাব�োৰ মনত আছে।
আনকি দেৱালত গৰ্ভনিৰ�োধক আহিলাও ওলমি আছিল। মই আমেৰিকাৰ কেইবাটাও
কাৰাগাৰত পৰিচৰ্য্যা কৰিছিল�ো কিন্তু তেনেকুৱা নিৰাশজনক অৱস্হা মই কেতিয়াও
দেখা নাছিল�ো। তু লনামূলক আমাৰ কাৰাগাৰব�োৰ গাৱলীয়া আম�োদ ঘৰ যেন দেখা
গৈছিল। অকলে লাগিলে চল্লিছ বা পঞ্চাচ বছৰ থাকিম কিন্তু তেনে নীচ ঠাইত
মই এসপ্তাহ�ো থকাৰ কল্পনা কৰিব ন�োৱাৰ�ো।তাত বেছিভাগ কয়দীয়ে চিৰজীৱনৰ
বাবে আছিল। যিবিলাক যীচু ৰ বিশ্বাসী নাছিল তেওঁল�োকৰ চেহেৰাত চু ড়ান্ত হতাশা
দেখা গৈছিল। মই তেওঁল�োকৰ ভাৱধাৰা শুনা পাইছিল�ো। কমচে কম মৃত্যুৰদ্বাৰা
এদিন ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তথাপিত�ো আনহাতে মৃত্যুৰ নজনা সত্যতাট�োলৈ
ভয়�ো কৰিছিল। সচাঁকৈ এইট�ো এটা ভয়ঙ্কক হতবুদ্ধিৰ বাৱ আছিল।তেওঁল�োক এটা
সম্পূৰ্ণ আশীহীন অৱস্হাত আছিল। আপুনি যদি মুক্ত পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ পাছত
তেওঁল�োকে যেনেদৰে এদিন আছিল, আৰু আপ�োনাৰ পাছৰ কালছ�োৱা এনেঠাইত
থাকিবলগা হয় তেন্তে এইট�ো চু ড়ান্ত শাস্তি হব।তথাপিত�ো মই ভয়ঙ্কৰৰ ক্ষেত্ৰত নৰকৰ
মৃতসকলৰ অনন্তকালৰ গ
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তু লনাত এই ঠাই ভালেই আছিল।কমচে কম এই বাসিন্দা সকলৰ লগৰীয়া আছে আৰু
কাৰাগাৰৰ সৰু খিড়িকীয়েদি সূৰ্য্যৰ প�োহৰ স�োমাই আহে।নৰকত কেতিয়াও নুনম�ো
ু ৱা
অগ্নিৰ বাহিৰে ক�োন�ো লগৰীয়া আৰু প�োহৰ�ো নাই। অগ্নিৰ সৰ�োবৰত ক�োন�ো সকাহ
পাব ন�োৱাৰি আৰু সদাকালৰ বাবে আত্মাবিলাক অবিৰত যন্ত্ৰণাত থাকিব। মই ইয়াৰ
পৰা এদিন নহয় এদিন ওলাই যাব পাৰিম বুলি নৰকত ক�োনেও ভাৱিব ন�োৱাৰে।
তেওঁল�োকে অনন্তকালৰ শাস্তি পালেই।তেওঁৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ভিতৰত ই এটা হ�োৱা
বাবে আজিৰ বেদীৰ পৰা শিক্ষা দিয়া বিষয়ব�োৰতকৈ অধিক যীচু ৱে বৰ্ণনা দিয়া
দেখা নাজায় আৰু একেদৰেই সমবেদনাহীন অসমাপ্ত সত্যতাৰ কথাও উল্লেখ কৰা
নাই। ইয়াৰ পৰিবৰ্তে তেওঁ উত্তম মেৰৰখীয়া হিচাপে আমাৰ কাষলৈ অহাট�ো অধিক
লাগতিয়াল বুলি গণ্য কৰিছিল। এই বিষয়ে তেওঁৰ সম্বোধন আৰু শিক্ষা প্ৰেমেৰে
অনুপ্ৰাণিত আছিল কিয়ন�ো তেওঁ যি কৰিছিল আৰু শিক্ষা দিছিল এখন সমবেদনাযুক্ত
হৃদয়ৰ ভিতৰৰ পৰা আছিল। সেইবাবে ম�োৰ প্ৰশ্ন হল, আজি আ্মি বেদীৰপৰা
নৰকৰ কথা উল্লেখ নকৰি ল�োকসকলক উত্তম সেৱা আগবঢ়াইছ�ো নে?এইট�ো প্ৰকৃ ত
প্ৰেম নে?শাস্ত্ৰত নৰকক কেইবাটাও নামেৰে উল্লেখ কৰিছে। ছিয়�োল(পুৰনি নিয়ম)
পৰল�োক,গন্ধকৰ জুইৰ সৰ�োৰ,অগ্নিকুণ্ড আদি মৃত্যুৰ মধ্যৱৰ্তী কক্ষক দিয়া নাম।
নুনম
ু ৱ
ু া জুই বা অগ্নিৰ সৰ�োবৰ হল অনন্তকালৰ নৰকক দিয়া নাম।
আমি অলপ পাছতেই মধ্যৱৰ্তী আৰু অনন্তকালৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আল�োচনা
কৰিম।শাস্ত্ৰই কৈছে নৰক এখন বাস্তৱ ঠাই,আমাৰ সমাজে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰাৰ
দৰে কাল্পনিক ঠাই নহয়।গণনাপুস্তক ১৬ অধ্যায়ত কৈছে যে পৃথিৱীয়ে নিজ মুখ
মেলিলে আৰু তিনিটা পৰিয়ালক ছিয়�োললৈ বহু মানুহক সন্মূখত নমাই লৈ গল।নতু ন
নিয়মত খ্ৰীষ্টাৰি আৰু মিছা ভাৱবাদীব�োৰৰ বিষয়ে আমাক ক�োৱা হৈছে যে, “তাতে
পশু আৰু তাৰে সৈতে যি ভাৱিক�োৱা ভাৱবাদীৰে তাৰ আগত আচৰিত চিন
দেখুৱাই সেই পশুৰ ছাব ল�োৱাবিলাকক আৰু তাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ক প্ৰণিপাত কৰাব�োৰক
ভু লাইছিল, সেই দুয়�োক�ো ধৰা গল,আৰু গন্ধকৰে জ্বলি থকা জুইৰ সৰ�োবৰত জীয়াই
জীয়াই সেই দুয়�োক�ো পেল�োৱা হল।”(প্ৰকাশিত বাক্য ১৯:২০ পদ) তেওঁল�োকে
কেৱল তেওঁল�োকৰ আত্মাক তালৈ লৈ য�োৱাৰ দ্বাৰাই মৃত্যু হ�োৱা নাছিল কিন্তু
শাৰীৰিক শৰীৰ আৰু আত্মাক অগ্নিৰ সৰ�োবৰত জীৱন্তে দলিয়াই পেলাই দিয়া হল।

লাজাৰ আৰু ধনী ব্যক্তিজন
লূকৰ শুভবাৰ্তাত যীচু ৱে এজন ধনী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ঘৰৰ আগত সদায় শুই
থকা এজন ভিক্ষাৰীক অৱজ্ঞা কৰি কেৱল নিজৰ বিষয়ে ভবা এটা সত্য ঘটনা
উল্লেখ কৰিছে।আমি জান�ো যে এইট�ো এটা দৃষ্টান্ত নহয় কাৰণ যীচু ৱে কাহিনীট�ো
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এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে যে, “ক�োন�ো এজন ধনী মানুহ আছিল।”দ্বিতীয়তে তেওঁ
আব্ৰাহামৰ নামট�ো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভিক্ষাৰী ব্যক্তিজনক লাজাৰ বুলি এক
বিশেষ নাম দিছে।তেওঁৰ দৃষ্টান্তত ক�োন�ো ব্যক্তিক নাম দিয়া বা প্ৰকৃ ত ব্যক্তিক
উল্লেখ কৰা যীচু ৰ স্বভাৱ নাছিল।লাজাৰৰ মৃত্যু হল আৰু আব্ৰাহামৰ ক�োলালৈ
স্বৰ্গদূতৰ দ্বাৰা নিয়া হল, যি ঠাই যীচু ৱে পুৰণি নিয়মৰ সাধুসকলৰ বাবে ঈশ্বৰৰ
সন্মূখত উপস্হিত হবলৈ পথ নিৰ্ম্মান নকৰা পৰ্য্যন্ত মৰমেৰ ৰখা ঠাই আছিল। ধনী
মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁ নিজকে পৰল�োকত থকা পালে।আমি শাস্ত্ৰত পাওঁ,
“কিন্তু তেওঁ পৰল�োকত যাতনা পাই,ওপৰলৈ চকু তু মি,দুৰৈত আব্ৰাহামক আৰু
তেওঁৰ ক�োলাত লাজাৰক�ো দেখিলে। তাতে তেওঁ ৰিঙিয়াই কলে, হে পিতৃ
আব্ৰাহাম ম�োলৈ দয়া কৰি লাজাৰে আঙু লিৰ আগ পানীত জুবৰু িয়াই,ম�োৰ
জিবা চেচা কৰিবলৈ তাক পঠাই দিয়ক, কিয়ন�ো এই অগ্নিশিখাত মই যাতনা
পাই আছ�োঁ।”(লূক ১৬:২৩,২৪)
মন কৰক যে ধনী ব্যক্তিজনে বহু কষ্ট পাই আছিল। অনান্য অনুবাদত এই
শব্দট�োক যন্ত্ৰনা আৰু নিৰ্যাতন বুলি ক�োৱা হৈছে। অন্য ভাষাত এই কষ্টভ�োগ অতি
বেছি।
নৰক হল চেতন যন্ত্ৰনাৰ এক ঠাই।আৰু মন কৰক মানুহজনে লাজাৰ আৰু
আব্ৰাহামক চিনি প�োৱাৰ দৰেই তেওঁল�োকেওঁ মানুহজনক চিনি পাইছিল।নৰকত
ল�োকসকল মানৱবৰদেৰই,তেওঁল�োকৰ তেতিয়াও যুক্তি কৰাৰ দক্ষতা,আবেগ,ইচ্ছা
শাৰীৰিক অবয়ব আৰু চেতনা থাকিব।এই মনুহজনে দেখিব,শুনিব আৰু পীড়া অনুভৱ
কৰিব পাৰিব।তেওঁল�োকৰ মাংসিক ৰুপ�ো থাকিব,আপুনি ধনী মানুহজনৰ জীভাখন
ঠাণ্ডা কৰাৰ তীব্ৰ ইচ্ছাক দেখা পাইছে।যীচু ৱে কৈছে যে শৰীৰ আৰু আত্মা দুয়�োটাই
অনন্তকালৰ বাবে নৰকত ধংস হয়(মথি ১০:২৮ পদ চাওক)।আন কথাত,মানুহৰ
শৰীৰ নিৰবচ্ছিন্ন ভাৱে ইয়াৰ অগ্নি আৰু কীটৰদ্বাৰাই পীড়িত আৰু নষ্ট হব।আপুনি
মন কৰক আমাৰ কাহিনীৰ লনৰ অন্ধকুপৰ ক্ষমা ভিক্ষা কৰা ল�োকসকলৰদৰেই
ধনী মানহজনে ক্ষমা ভিক্ষা খুজিছে।নৰক এনে এক ঠাই যৰপৰা কেতিয়াও পলায়ন
কৰিব ন�োৱাৰি।বাহিৰৰ পৰা ক�োনেও ইয়াৰ বাসিন্দাসকলক সান্তনা দিব আহিব
ন�োৱাৰে।যদিও তেনে উপশক্ষতা অধিককৈ আশা কৰা যায়।এনেকুৱা লাগে যে এই
বাস্তৱিকতা সম্পূৰ্ণৰপে
ু
ডু বি নাযায়।আব্ৰাহামে এই ধনী মানুহজনক মনত পেলাব
লগীয়া হৈছিল যে, “তাৰ বাজে,আমাৰে ত�োমাৰে মাজত বৰ ডাঙৰ শূন্য ঠাই
স্হাপিত আছে,তাতে ইচ্ছা কৰিলেও,ল�োকে ইয়াৰ পৰা ত�োমাল�োকৰ তালৈ পাৰ হৈ
যাব ন�োৱাৰে,আৰু তাৰ পৰাও আমাৰ ইয়ালৈ ক�োনেও পাৰ হৈ আহিব ন�োৱাৰে।”
মই এজন নৰকৰ অভিজ্ঞতা প�োৱা ব্যক্তিক জান�ো,তেওঁ পাছত কৈছিল যে তেওঁ
মৃতসকলৰ অনন্তকালৰ গ

81

দেখা সকল�োৱে চিঞৰি আছিল কাৰণ সেইয়া সহ্যৰ বাহিৰত আছিল। এইট�ো ধনী
মানুহজনে ওপৰৰৰ বাক্যত চিঞৰাৰ দৰে একেবাৰেই একেই।
বাক্যই কৈছে, “কিন্তু আব্ৰাহামে কলে,ব�োপা তু মি যে জীয়াই থকা কালত
নিজৰ সূখ পাইছিলা সেইদৰে লাজাৰে দুখ পাইছিল,তাক স�োৱঁৰা কিন্তু এতিয়া
তেওঁ ইয়াত শান্তনা পাইছে,তু মি হলে যাতনা পাইছা।”(লূক ১৬:২৫ পদ)
তেতিয়া তেওঁ কলে, তেনেহলে হে পিতৃ মিনতি কৰ�োঁ ম�োৰ যি পাঁচজন
ভাই আছে,সিহঁ তে যেন এই যাতনাৰ ঠাইলৈ নাহে,এই নিমিত্তে সাক্ষ্য দিবলৈ
লাজাৰক ম�োৰ পিতৃ ৰ ঘৰলৈ পঠাই দিয়ক।(লূক ১৬:২৭,২৮)
আপুনি হয়ত�ো পুৰণা প্ৰচলিত বাক্যট�ো শুনিছে যে, দুখে সঙ্গ ভাল পায়, এই
কথাট�ো ইয়াত কিয় প্ৰয�োজ্য নহয়। কিয় ধনী ব্যক্তিজনে কিয় তেওঁৰ সৈতে ক�োন�ো
সঙ্গী বিচৰা নাই।উত্তৰট�ো হল যে নৰকত ক�োন�ো সহয�োগিতা বা সহভাগিতা
নাথাকে।কিছু মানে ভাৱে যে নৰকত পাৰ্টি হব আৰু কিছু মানে তেওঁল�োকৰ বন্ধুৰ
সৈতে আনন্দ কৰিব পাৰিব বুলি ভাৱে।এইট�ো তেনেদৰে হ�োৱাহেতেঁ ন ধনী ব্যক্তিজনে
তেওঁৰ সকল�ো ঘনিষ্ট সঙ্গীক তাত বিচাৰিলেহেতেঁ ন,কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ সঙ্গীসকলক
এই যাতনাৰ ঠাইলৈ ন�োয�োৱা দেখিবলৈ আক�োৰগ�োজ।নৰক হল অতিশয় নিসঙ্গ
আৰু নিৰাশ ঠাই।এইখন আৰু অনন্তকালৰ ষ্মৃতিৰ ঠাই যিট�ো মই ব্যক্তিগতভাৱে
তীব্ৰ যাতনা বুলি ভাব�ো।আব্ৰাহামে ব্যক্তিজনৰ ভায়েকহঁ তৰ কাৰণে কৰা অনুৰ�োধক
এইদৰে উত্তৰ দিছে, “সিহঁ তৰ ম�োচি আৰু ভাৱবাদীসকল আছে,সিহঁ তে তেওঁল�োকৰ
বাক্য শুণক।তাতে তেওঁ কলে, নহয় পিতৃ আব্ৰাহাম কিন্তু মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা
ক�োন�ো এজন সিহঁ তৰ তালৈ যায়,তেন্তে সিহঁ তে মন পালটাব। তাতে তেওঁ কলে,ম�োচি
আৰু ভাৱবাদীসকলৰ বাক্য যদি নুশুনে,তেন্তে মৃতবিলাকৰ মাজৰপৰা ক�োন�ো এজন
উঠিলেও সিহঁ তৰ প্ৰত্যয় নহব।”(লূক ১৬:২৯,৩১)
ইয়াত প্ৰকাশ কৰাৰ এটা শক্তিশালী সত্য আছে।বহুতে শুভবাৰ্তাৰ বৈধ্যতাৰ
তেওঁল�োকক বা আনক প্ৰমাণ কৰিবলৈ অসাধাৰণ অভিজ্ঞতা বিচাৰে।তথাপি ঈশ্বৰক
শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ অনুসৰণ কৰিবলৈ বিশ্বাস উৎপন্ন কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ
ওপৰত যীচু ৱে আমাক এক�ো দেখুওৱা নাই।যিবিলাকে দৈবিক শক্তিৰ সাক্ষী হয়
তেওঁল�োক সচকিত বা কমসময়ৰ বাবে সলনি হব পাৰে কিন্তু এই অভিজ্ঞতাৰ
দ্বাৰা তেওঁল�োক স্হায়ীভাৱে প্ৰত্যয় নাজাব। মই যেতিয়া ডেকা কালত ভক্তহীন
আৰু আম�োদ-প্ৰম�োদ ভাল প�োৱা যুৱক আছিল�ো তেতিয়া চাৰ্লটন হেচটনে অভিনয়
কৰা (দহ আজ্ঞা)চিনেমাখন চাবলৈ লৈ গৈছিল।যেতিয়া পৃথিৱী ফালি ল�োকসকলক
নৰকলৈ লৈ য�োৱা দৃশ্যট�ো মই ডাঙৰ পৰ্দাত একে থিৰে চাই থকা ম�োৰ স্পষ্ট
মনত আছে,এইট�োৱে ম�োক সাংঘাটিক ধৰণে জ�োকাৰি গৈছিল।মই চিনেমা হলৰ
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পৰা ওলাই আহিছিল�ো আৰু ম�োৰ জীৱন সলনি হল।মই চিধা হৈ গল�ো আৰু প্ৰায়
দুসপ্তাহ ম�োৰ পুৰণি জীৱনলৈ ঘূৰি ন�োয�োৱালৈ সুকীয়াধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিল�ো।
কিয়?কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা নাছিল�ো,ম�োৰ কামব�োৰৰ বাবে অনুশ�োচনা
কৰা নাছিল�ো আৰু ম�োক সলনি কৰিবলৈ যীচু ৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে মই তেওঁৰ ওচৰত
সমৰ্পিত হ�োৱা নাছিল�ো।ম�োৰ বন্ধু সকল আৰু ম�োক�ো জ�োকাৰি য�োৱা বিশ্ময়কৰ
অভিজ্ঞতা আমাৰ আছিল কিন্তু মই ক�োন�ো দৈৱিক অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা সলনি
হ�োৱা নাছিল�ো।ম�োৰ এজন কলেজৰ ভাতৃ ম�োৰ ৰুমলৈ আহি যীচু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাৰ
দ্বাৰাই ম�োক ঈশ্বৰৰ বাক্য উপস্হাপন নকৰালৈকে ম�োৰ পৰিৱৰ্ত ন হ�োৱা নাছিল।
আমাক বিশেষভাৱে ক�োৱা হৈছে যে, “এতেকে শ্ৰৱনৰ দ্বাৰাই বিশ্বাস,আৰু খ্ৰীষ্টৰ
বাক্যৰদ্বাৰাইহে শ্ৰৱণ হয়।”(ৰ�োমীয়া ১০:১৭) আৰু “কিয়ন�ো ত�োমাল�োক ক্ষয়নীয়
বীজৰ পৰা নহয়,অক্ষয় বীজৰ পৰা অৰ্থাত ঈশ্বৰৰ জীৱনময় আৰু চিৰস্হায়ী বাক্যৰ
দ্বাৰাই পুনৰ্জম্ম প�োৱা হৈছা,”(১ পিতৰ ১:২৩ পদ)সেইবাবে আমাৰ অভিজ্ঞতাই
নহয় কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ শিক্ষা দিয়াট�ো অতি গুৰুত্বপূৰ।
্ণ অন্যহাতে এইট�ো স্পষ্ট
কৰিবলৈ আন তথ্যত ম�োক জ�োৰ দিবলৈ দিয়ক, যদি অভিজ্ঞাই ঈশ্বৰৰ বাক্যক
সম্পূৰ্ণ কৰে বা পৰিবৰ্দ্ধি কৰিবলৈ সহায় কৰে,সেইবিলাক সাংঘাটিক আৰু আনকি
প্ৰয়�োজনীয়ও।সাক্ষ্যই শুভবাৰ্তা য�োগায�োগ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভু মিকা পালন কৰে কিন্তু
ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰা আৰু বিশ্বাস কৰাইহে আমাক চিৰকাল মান্তি কৰি চলাব।

“মই এইদৰে কিয় গৈ আছ�োঁ?”
সেই বাবে শাস্ত্ৰৰ যি কথা আমি আল�োচনা কৰিল�ো তাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ
ম�োক এটা সাক্ষ্য দিবলৈ দিয়ক।এদিন সন্ধিয়া ম�োৰ পৰিবাৰ আৰু মই ম�োৰ বন্ধু
এজন শ�োৱনি ক�োঠাত বহি আছিল�ো আৰু তেওঁ তেওঁৰ ডেকা জীৱনত যি ঘটিছিল
সেইয়া আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে। তেওঁ কেৰিবিয়ানত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল আৰু
বৰষুণৰ দিনত তেওঁ এটা গাতত পৰিলে,যিট�োৱে ঘৰ নিৰ্মান কৰিবলৈ পানী জমা
কৰাত ব্যৱহৃত হৈছিল। তেওঁৰ ভাতৃ য়ে জপিয়াই তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিও ব্যৰ্থ
হল আৰু তাৰপৰা ওলায় সহায়ৰ বাবে দ�ৌৰিব ধৰিলে কাৰণ আমাৰ বন্ধু জনে
সাতু ৰিব নাজানিছিল। সহায় অহাৰ আগলৈকে তেওঁ প্ৰায় ত্ৰিশমিনিট মৃত অৱস্হাত
আছিল।ওচৰৰ অভিজ্ঞতা সঘনাই চিকিতসকৰ ওচৰত ঘটি থাকে আৰু অতি
কম সংখ্যকহে জনা গৈছে। এজনে এনে গবেষকৰ নাম হল মেলডিন মৰৰ্ছ ,এজন
চিকিৎসক যিজনে এনে মৃত্যুৰ ওচৰৰ অভিজ্ঞতা প�োৱা শিশুৰ ওপৰত ব্যাপক
অধ্যয়ন চলাইছিল।
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ড.মৰৰ্ছে শিশুৰ দুটা গ�োটৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল। প্ৰথমট�ো ১২১ জনীয়া
শিশুৰ গ�োট আছিল যিসকল গভীৰ ৰ�োগাগ্ৰস্ত অৱস্হাত আছিল যদিও মৃত্যুৰ ওচৰত
নাছিল।তেওল�োক কৃ ত্ৰিম হাওঁফাওঁ লগাই আছিল আৰু কিছু মান অতিমাত্ৰা যত্নত
আছিল আৰু কিছু মান গভীৰ ঔষধ প্ৰয়�োগত আছিল আৰু তেওঁল�োকৰ বয়সৰ সীমা
তিনিবছৰৰ পৰা ষ�োল্ল বছৰৰ ভিতৰত আছিল। ক�োনেও তেওঁল�োকৰ শৰীৰ ত্যাগ
কৰা তথ্য প�োৱা নগৈছিল।দ্বিতীয় গ�োটট�ো একে ধৰণৰ বয়সৰ পানীত ডু বি হৃদযন্ত্ৰ
বিকল হ�োৱা,গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনা,হৃপিণ্ড প্ৰতিহিত হ�োৱাৰ দৰে ৰ�োগীসকললেৰে গঠিত
বাৰজন সদস্যৰ এটা গ�োট আছিল।এই বাৰজন সদস্যৰ গ�োটট�োৰ সকল�োৰে শৰীৰৰ
পৰা বাহিৰ হ�োৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল।কিছু মানে সংক্ষিপ্তৰুপত তেওঁল�োকৰ শৰীৰট�ো
দেখিছিল আৰু তেওঁল�োকৰ ওপৰত সুস্হতাৰ বাবে প্ৰয়�োগ কৰা প্ৰণালীসমূহৰ বিষয়ে
চিকি-সকক বৰ্ণনা কৰিছিল।আমাৰ বন্ধুৰ অভিজ্ঞতাক কিছু মানে ভ্ৰম বুলি ভাবিব
পাৰে,কিন্তু এই শিশুসকলৰ ওপৰত কৰা গবেষণাই আন কথাহে দৰ্শায়।ইয়াৰ উপৰি
আমি কিদৰে ভ্ৰমত থাকিম যেতিয়া নেকি তেওঁ প্ৰায় ত্ৰিশ মিনিট চিকিৎসাগত ভাৱে
মৃত অৱস্হাত আছিল?

পৰল�োক বনাম অগ্নিৰ সৰ�োবৰ
আমাৰ বন্ধুৰ দৰে মই জনা আন ব্যক্তিসকল যিসকল নৰকৰ অভিজ্ঞতা
পাইছিল, তেওঁল�োকে যাতনাৰ এক মধ্যৱৰ্তী স্হান দেখিছিল যাক পৰল�োক বুলি
ক�োৱা হয়।পৰিত্ৰাণৰ বাহিৰত থকাসকলৰ বাবে এই স্হান অনন্তকালৰ আবাস
নহয়,আচলতে এই স্হান যাতনাৰ প্ৰতীক্ষাৰ স্হান যত মহান বগা সিংহাসনৰ
স�োধবিচাৰ ন�োহ�োৱালৈকে তেওঁল�োকক আবদ্ধ কৰি থ�োৱা হব।স্হায়ী স্হান যত
মানৱ,ভূ ত,প্ৰেত আৰু পতিত স্বৰ্গদুতবিলাকে স�োধবিচাৰৰ পাছত চিৰকাল থাকিব
তাক অগ্নিৰ সৰ�োবৰ বুলি ক�োৱা হয়।এই তলৰ শাস্ত্ৰ বাক্যত পৰিষ্কাৰকৈ দেখা
প�োৱা যায়।
“পাছে এখন ডাঙৰ বগা সিংহাসন,আৰু তাৰ ওপৰত বহি থকা জনাক
দেখিল�ো,তেওঁৰ সন্মূখৰ পৰা পৃথিৱী আৰু আকাশমণ্ডল পলাই গল,সেইব�োৰৰ
নিমিত্তে ঠাই আৰু প�োৱা নগল।তেতিয়া সাগৰে নিজত থকা মৃতবিলাকক
শ�োধাই দিলে,মৃত্যু আৰু পৰল�োকেও নিজত থকা মৃতবিলাকক শ�োধাই
দিলে,তাতে সকল�োৰে নিজ নিজ কৰ্ম্ম অনুসাৰে স�োধ বিচাৰ কৰা হল।পাছে
মৃত্যু আৰু পৰল�োকক সেই অগ্নিৰ সৰ�োবৰত প�োল�োৱা হল। সেয়েই অগ্নিৰ
সৰ�োবৰই দ্বিতীয় মৃত্যু। আৰু জীৱন পুস্তকত যি ক�োন�োৰ নাম প�োৱা নগল,
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তাক সেই অগ্নিৰ সৰ�োবৰত প�োল�োৱা হল।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২০:১১,১৫
পদ) মাজত দুটা বাক্য পৰিষ্কাৰকৈ বুজিবলৈ উহ্য কৰা হৈছে।
মই প্ৰথমতে আঙু লিয়াই দিব বিচাৰিছ�ো যে যাতনাৰ মধ্যৱৰ্তী স্হান পৰল�োকত
থকা সকল�োকে স�োধবিচাৰৰ সন্মূখলৈ অনা হব।এবাৰ এই স�োধবিচাৰ সমাপ্ত
হ�োৱাৰ লগে লগে দ�োষ কৰা সকল�ো আৰু সকল�ো অধৰ্ম পালন কৰা সকল�োকে
অগ্নিৰ সৰ�োবৰত দলিয়াই পেল�োৱা হব।ভু ত প্ৰেত,পতিত স্বৰ্গদুত সকল�োকে আনকি
পৰল�োকক�ো।

অগ্নিৰ সৰ�োবৰ এটা দৰ্শন
ম�োৰ পৰিবাৰ আৰু ম�োৰ কিছু মান বন্ধু আছিল যিবিলাক গ্ৰীক আছিল।তাৰে
এ্জনৰ পৰিবাৰ যাৰ মান য়ই আছিল,তেওঁ তৃ তীয় প্ৰজন্মৰ পৰিচৰ্য্যাকাৰী
আছিল।তেওঁৰ মাকৰ গ্ৰীচত জন্ম আৰু তাতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল আৰু যি কম
বয়সতেই ঈশ্বৰক সন্ধান কৰিছিল।তাইৰ চাৰিওফালৰ ল�োকসকলৰ প্ৰতি তাইৰ প্ৰশ্নই
উদাসীনতা আৰু স্পষ্ট উপাহাস সৃষ্টি কৰিছিল।তাই এটা গীৰ্জালৈ যাব বিচাৰিছিল
কিন্তু তাইক,তাত ক�োন�ো ঈশ্বৰ নাই আৰু সেই মুৰ্খামি বন্ধ কৰিবলৈ ক�োৱা হৈছিল।
এদিন এটা গ্ৰীক উৎসৱৰ সময়ত য়ইৰ মাকে তেওঁৰ বান্ধৱীসকলৰ সৈতে গাৱত এক
নিদিষ্ট স্হানত ল�োকনৃত্য নাচি থাক�োতে এটা কন্ঠস্বৰে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিলে
আৰু কলে, “ইফ্ৰচিনি অনন্তকালৰ নৃত্যৰ সন্দান কৰা।”তেওঁ চক খাই উঠিল, ক�োন
এইদৰে কলে? তাই আচৰিত হল.লগে লগেই তেওঁ নৃত্য বন্ধ কৰি পৰিষ্কাৰকৈ বুজাৰ
আশাত ঘৰলৈ দ�ৌৰিলে। তেওঁ সেই কন্ঠস্বৰৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিলে। ক�োনে
তেওঁৰ সৈতে কতা পাতিছিল।তেওঁ কি কবলৈ য�োগায�োগ কৰিছিল?এইবিলাকেই
প্ৰশ্নই যিব�োৰে তেওঁৰ মনক কষ্ট দিছিল, কিন্তু বেচি দেৰিৰ কাৰণে নহয়।ইফ্ৰচিনি
য়ইৰিয়ে মজিয়া স্পৰ্শ নকৰ�োতেই তেওঁ অনুভৱ কৰিলে অগ্নিৰ দৰে কিবা বস্তৱে
তেওঁৰ ক�োঠালৈ স�োমাই আহিছে আৰু তেওঁক আগুৰি ধৰিছে।তাই পাছফালে পৰি
গল আৰু এটা দৰ্শন পালে।
দৰ্শনত তেওঁ স্বৰ্গদূতৰ অস্তিত্বৰ দৰে বগা কাপ�োৰ পিন্ধি তেওঁ ওচৰলৈ অহা
দেখা পালে।তেওঁ তাইক তু লি ললে আৰু কম গীৰ্জা আছিল তালৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা
কৰি আছে বুলি ন�োক�োৱা পয্যন্ত তাড়না অধিক তীব্ৰতৰ হৈ আছিল। তেওঁল�োকে
মৰিয়মৰ মুৰ্তি আনিলেহেতেঁ ন আৰু উপাসমা কৰিবলৈ যদি তাই মূৰ ন�োদ�োৱাই
আৰু ইয়াক চু মা নাখায় তেন্তে তাইৰ ওপৰত গেচলিন ঢালি দিয়া হব আৰু জুই
লগাই দিয়া হব।ইফ্ৰচিনি বিশ্বাস কৰা নাছিল যে স�োকলকল ইমানদুৰ আগবাঢ়ি যাব
কিন্তু তেওঁল�োকে তেনে কৰিব বুলি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ যেন লাগিছিল কিয়ন�ো সেই একে
মৃতসকলৰ অনন্তকালৰ গ
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নিশাই এজন প্ৰভু ৰ স্বৰ্গদূতে আহি যুৱতী ইফ্ৰচিনিক বাহু টু কুৰিয়াই জগালে।তাই
সাৰ প�োৱাৰ লগে লগে স্বৰ্গদূত জনে তাইক কাপ�োৰ পিন্ধিব কলে আৰু সন্মূখৰ
দুৱাৰৰ ওচৰলৈ য়াব কলে। তাই সেই কথা মানিলে আৰু যেতিয়া তাই বাৰান্ধা
গই পালে তেতিয়া তাই মাটিৰ ওপৰলৈ ক�োন�োবাই উঠাই নিয়া যেন পালে. আৰু
তাইক শাৰীৰিকবাৱে তাইৰ ঘৰৰ পৰা বহু মাইল দুৰলৈ সুৰক্ষিত গাৱৰ অন্য এক
ঠাইলৈ লৈ য�োৱা হল।

অকল্পনীয় যাতনা
য়ইৰ আইতাকে পৰল�োক দেখা নাছিল। তেওঁ অগ্নিৰ সৰ�োবৰ দেখিছিল যাক
দ্বিতীয় মৃত্যু বুলি ক�োৱা হয়।তেওঁ যীচু ক সকল�ো হৃদয়েৰে অনুসৰণ কৰিবলৈ ল�োৱা
সিন্ধান্তৰ বাবে তেওঁৰ লক্ষ্যস্হান সলনি হল।শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে,“কিন্তু বিলাক
ভয়াতু ৰ,
অবিশ্বাসী,ঘিনলগীয়া,নৰবধী,ব্যাভিচাৰী,মায়াবী,দেৱপূজক,আৰু
সকল�ো
মিছলীয়াবিলাকে জুই আৰু গন্ধকৰে জ্বলি থকা সৰ�োবৰত নিজ নিজ বাগ পাব,এয়ে
দ্বিতীয় মৃত্যু।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২১:৮ পদ)
মন কৰক যে এইট�ো এটা জুই আৰু গন্ধকেৰে জ্বলি থকা সৰ�োবৰ।গন্ধক হল এক
অধাতু যিট�ো জ্বলিলে অতিমাত্ৰা তাপ আৰু গন্ধ ওলায়।নৰকৰ বৰ্ণনা দিয়া বহুতে
ইয়াৰ ভয়ঙ্কৰ দুৰ্গন্ধৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।তেওঁ ইয়াক অসহনীয় বুলি কৈছে।আচলতে
মই চিনি প�োৱা যিসকল ব্যক্তিৰ মৃতসকলৰ এই ঠাইৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁল�োকে
ম�োক কৈছিল যে তাৰ যাতনা আৰু ভয়নকতা বুজিবলৈ বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমাৰ
ভাষাত ক�োন�ো উপায় নাই।আৰু দ্বিতীয় মৃত্যু শব্দট�ো মন কৰক।যীচু ৱে কৈছে,
“মণ্ডলীবিলাকলৈ আত্মাই যি কথা কৈছে,যাৰ কাণ আছে তেওঁ শুনক,মানে তেওঁ যি
কব বিচাৰিছে সেইয়া অবিশ্বাসী সকলক নহয়).যিজনে জয় কৰ,তেওঁ দ্বিতীয় মৃত্যুৰ
দ্বাৰাই হিংসিত নহব।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২:১১ পদ)
আপুনি হয়ত�ো আচৰিত হৈছে যে যীচু ৱে এইয়া মণ্ডলীসমূহক কব পাৰিলেহেঁ তেন।যি
কি নহওক ওপৰত উল্লেখিত বাক্যলৈ মন কৰক যে প্ৰধানত তিনিধৰণৰ ল�োক
আগ্নিৰ সৰবৰত জ্বলিব।প্ৰথমল�োকসকল হল যি সকলে তেওঁক অনুসৰণ কৰিবলৈ
এৰি দিছিল,দ্বিতীয় ল�োক সকল হল সেইবালাক তেওঁৰ প্ৰতি অবিশ্বাসী আছিল।তৃ তীয়
ল�োকসকল হল সেইসকল তেওঁৰ সৈতে কেতিয়াও চলা নাছিল।
প্ৰথম দুটা গ�োটে সেইসকলক বুজাইছে যিসকল কেতিয়াবা মণ্ডলীত আছিল।আমাৰ
ৰুপকথাত আল�োচনা কৰা প্ৰথম তিনিজন ব্যক্তিলৈ মনত পেলাওঁক,ভীৰু হৃদয়,প্ৰভাৱিত
আৰু স্বাধীন।তেওঁল�োকৰ দুজন অন্দেলৰ বিদ্যালয়ত সক্ৰিয় আছিল যি এক প্ৰকাৰৰ
মণ্ডলী। আমি অলপতেই এই বিষয়ে গভীৰতাৰে আল�োচনা কৰিম।দ্বিতীয় মৃত্যু হল
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অগ্নিৰ সৰ�োবৰত অনন্তকালৰ বাবে যন্ত্ৰণা।পুণৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক
যত আমি অন্তকালৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিছিল�ো।চিৰকাললৈ ক�োন�ো অন্ত নাই,ক�োন�ো
উপশম নাই ক�োন�ো পলায়ন নাই।কিছু মানে ভাৱে এই যন্ত্ৰা অৱশেষত শেষ হব।কিন্তু
এইট�ো ঈশ্বৰে শিক�োৱা বাক্যৰ সম্পূৰ্ণ ওল�োটা।ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে, “সিহঁ তে অনন্ত
কাললৈকে দিনে ৰাতিয়ে যাতনা ভ�োগ কৰিব।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২০:১০ পদ) এই
যাতনা যে চিৰকাললৈ তাক বুজাবলৈ যীচু ৱে আৰু কৈছে, “পাছে সিহঁ ত অনন্ত দণ্ডলৈ
কিন্তু ধাৰ্মিক বিলাক অনন্তজীৱনলৈ যাব।”(মথি ২৫-৪৬ পদ)
“অনন্ত দণ্ড” শব্দট�ো মন কৰক,আনকথাত এই শাস্তি কেতিয়াও অন্ত নপৰিব।ই
অনন্তকলীয়া যীচু ৱে আমাক কৈছে, “আৰু ত�োমাৰ চকুৱে যদি ত�োমাৰ
বিঘিন্নি জন্মায় তেন্তে তাক�ো উলিয়াই পেল�োৱা,দুচকুৱা হৈ যত সিবিলাকৰ
প�োক নমৰে,জুয়�ো নুনম
ু ায়,এনে নৰকত প�োল�োৱা হ�োৱাতকৈ,এচকুৱা হৈ
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত স�োম�োৱা ত�োমাৰ ভাল।”(মাৰ্ক ৪:৯-৪৮ পদ)
মন কৰক যে তেওঁল�োকে খ�োৱা প�োকব�োৰ কেতিয়াও নমৰে মানে সিহঁ তে নিৰৱচ্চিন্ন
ভাৱে খাবলৈ পায়েই থাকিব।আহক ইয়াক প্ৰকৃ তিৰ সৈতে তু লনা কৰ�োঁ।এবাৰ এজন
ব্যক্তিৰ শৰীৰিক মৃত্যু হ�োৱাৰ লগে লগে হাড়খিনি বাকী নথকালৈকে মাংসখিনি খাই
শেষ কৰে আৰু তাৰপাছত সিহঁ ত মৰি যায়।এই প�োকবিলাক মৰকত কেতিয়াও
নমৰে কাৰণ সিহঁ তে খ�োৱা বস্ত কেতিয়াও শেষ নহয়.লৰক দেখা প�োৱা এজন
ব্যক্তিয়ে তাত অগ্নি শিখাত যাতনা পাই থকা ল�োকসকলৰ শৰীৰ প্ৰকাণ্ড প�োকে খাই
থকা দেখা প�োৱাৰ তথ্য দিছিল,তেওঁ ল�োক তাত যিমান দিনৰ পৰাই নাথাকক
কিয়,আছিলেই.হয় আপুনি ঠিকেই বুজিছে,এই ঠাই অকল্পনীয়।আমি মনত ৰাখিব
লাগিব যে ঈশ্বৰে মানুহৰ কাৰণে অগ্নিৰ সৰ�োবৰ সৃষ্টি কৰা নাছিল।যীচু ৱে সেই
ভয়ঙ্কৰ ঠাইলৈ দলিয়াই পেল�োৱাসকলক কি কৈছে শুনক, “হেৰ শক্তিৰে প�োৱাহঁ ত
চয়তান আৰু দুতব�োৰৰ নিমিত্তে যুগুত কৰা অনন্ত জুইলৈ তঁ হতে ম�োৰ ওচৰৰ পৰা
গুচি যাহঁ ক।”(মথি ২৫:৪১)অগ্নিৰ সৰ�োবৰ চয়তান আৰু তাৰ পতিত দুতব�োৰৰ
বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছিল,মানৱৰ কাৰণে নহয়,যি কি নহওক চয়তানে বহুতকে
ভু লাই তাৰ সৈতে অনন্ত শাস্তিলৈ লৈ গৈ আছে।আমাৰ ৰুপকথাত দেখাৰদৰে এইট�ো
একেই,ডাগনৰ প্ৰভাৱে বহুতকে ভূ লাইছিল আৰু য়ালিনৰ ক্ৰোধ যিট�ো প্ৰথমে ডাগনৰ
বাবে আছিল,তাৰ প্ৰভাৱত মূৰ দ�োওৱা সকলৰ ওপৰত ৰুপায়িত কৰিব লগা
হৈছিল।নহলে য়ালিন ন্যায়পৰায়ন নহলহেঁ তেন।
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আমি আগৰ অধ্যায়ত য়ালিনৰ ক্ৰোধ কিমান স্পষ্ট সেইয়া দেখিল�ো,শাস্ত্ৰই ঘ�োষণা
কৰিছে যে পূৰষ
ু বা মহিলা, “ঈশ্বৰৰ ক�োপৰ পান পাত্ৰত তেওঁৰ যি ক্ৰোধৰুপ
দ্ৰাক্ষাৰস মিহলি ন�োহ�োৱাকৈ যুগুতাই ৰখা হৈছে,তাক তেওঁ পান কৰিব,আৰু পবিত্ৰ
দুতবিলাকৰ সাক্ষ্যাতে আৰু সেই মেৰ প�োৱালিৰ সাক্ষ্যাতে,জুই আৰু গন্ধকত যাতনা
পাব।তেওঁ বিলাকৰ যাতনাৰ ধুৱাঁ সদা সৰ্ব্বদায় উঠে,আৰু যিবিলাকে সেই পশু আৰু
তাৰ প্ৰতিমুৰ্তি ক প্ৰণিপাত কৰে,আৰু যিক�োন�োৱে তাৰ নামৰ ছাৱ লয়,দিনে ৰাতিয়ে
সেইবিলাকৰ এক�ো জিৰণি নাই।”(প্ৰকাশিত বাক্য ১৪:১০,১১ পদ)
আক�ৌ এবাৰ সদা সৰ্বদায় কথাট�ো চিন্তা কৰক।প্ৰথম অধ্যায়ত আল�োচনা কৰা
অনন্তকালৰ বিষয়ে মনত আছেনে? কেতিয়াও সমাপ্ত ন�োহ�োৱা কথাট�ো বুজাবলৈ কৰা
যত্নক? আপুনি এইট�ো মানসিক ভাৱে কৰিব ন�োৱাৰে কিন্তু আপুনি হৃদয়েৰে ইয়াক
বুজিব পাৰিব।সেইবাবে এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজন্মৰ বাবে শ�োকপ্ৰকাশ কৰিছে যি বিলাকে
তেওঁৰ বাক্য শনা নাছিল,এইদৰে কৈছে, “তেওঁবিলা আৰু তেওঁবিলাকৰ সন্তানবিলাক
চিৰকাল মঙ্গলে থাকিবৰ নিমিত্তে,ম�োক ভয় কৰিবলৈ আৰু ম�োৰ আজ্ঞা পালন
কৰিবলৈ তেওঁবিলাকৰ তেনে মন সদায় থকা হলে কেনে ভাল আছিল।”(দ্বিতীয়
বিৱৰণ ৫:২৯ পদ)চিৰকাল শব্দট�ো মন কৰক।এই মানুহ বিলাক সহন কৰাৰ দ্বাৰাই
কেৱল অনুপ্ৰাণিত হ�োৱা হলেই অনন্ত কালৰদ্বাৰা প্ৰেৰিত হলহেঁ তেন।আৰু মন কৰক
যে ঈশ্বৰে কৈছে, “সদায় ম�োৰ সকল�ো আজ্ঞা পালন কৰিবা,তেওঁ কিছু সময়ৰ বাবে
তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিব ক�োৱা নাই,তেওঁ সদায় তেওঁৰ কিছু আজ্ঞাক পালন
কৰিব ক�োৱা নাই। নহয়,সক�ো আজ্ঞা সদায় পালন কৰিব কৈছে।আমাক নিৰৱচ্ছিন্ন
ভাৱে সদায় তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছে।আপুনি হয়ত�ো ভাবিব
পাৰে যে আপুনি তেওঁৰ সকল�ো আজ্ঞা পালন কৰা নাই আৰু আপ�োনাক স�োধবিচাৰৰ
দিনা দ�োষী প�োৱা যাব।হয় আপুনি সম্পূৰ্ণৰপে
ু শুদ্ধ।ঈশ্বৰৰ বিধানে প্ৰত্যেক মানুহক
চিহ্নিত আৰু প্ৰমাণ কৰে যে মানৱ জাতি ঈশ্বৰৰ ধাৰ্মিকতাৰ মানদণ্ডৰ বহুতলত
আৰু স�োধবিচাৰত দ�োষী সাব্যস্ত হবই।ক�োন�োৱেও ঈশ্বৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ কব
ন�োৱাৰিব যে, ”মই আপ�োনাৰ ৰাজ্যৰ বাবে উপযুক্ত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিল�ো আৰু
অনন্তকালৰ শাস্তিৰ প্ৰাপ্য ম�োৰ নহয়।
এই ক্ৰু টিৰ কাৰণট�ো হল যে আৰম্ভণিতে মানৱে ইচ্ছাকৃ ত ভাৱে ঈশ্বৰৰ অবাধ্য
হৈছিল।সেইদৰে কৰাৰ বাবে তেওঁ পাপৰ প্ৰকৃ তি ললে।এই বিশ্বাসঘাতকতাৰ কাৰ্য্যৰদ্বাৰাই
সি নিজকে চয়তানৰ দাস কৰিলে আৰু তাৰ শাসনত থাকিবলৈ বাধ্য হল।ক�োন�ো
প্ৰকাৰে সি নিজকে মুক্ত বা ৰক্ষা কৰিব ন�োৱাৰিলে।এই পতনৰ প্ৰকৃ তি আদম আৰু
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হৱাৰ প্ৰত্যেক উত্তৰপূৰষ
ু লৈ আহিল,যিবিলাক হল সকল�ো মানৱ জাতি,কিয়ন�ো আমি
আমাৰ পিতৃ -মাতৃ ৰ প্ৰকৃ তিত জনাম লাভ কৰিছ�ো।বিশুদ্ধ প্ৰেমৰ কাৰণে মানৱ নিজৰ
পতিত অৱস্হাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দায়ী হ�োৱা স্বত্তেও প্ৰভু ৱে আমাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ
এজন উদ্ধাৰকৰ্তা পঠাব বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে।আৰু সেই উদ্ধাকৰ্তাজনেই হল যীচু
খ্ৰীষ্ট।এইট�ো তেওংৰ জন্মৰ কেইবাশ বছৰ আগত ক�োৱা হল যে তেওঁ এক কুমাৰী
গৰ্ভ ত জন্ম হব।(যিচয়া ৭:১৪ পদ)তেওঁৰ পিতৃ হল ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃ হল
এগৰাকী কুমাৰী যাৰ নাম আছিল মৰিয়ম,ৰজা দায়ুদৰ উত্তৰপূৰষ
ু ।এইট�ো এনেদৰে
হ�োৱাৰ প্ৰয়�োজন আছিল কিয়ন�ো পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়�োজনেই মানৱ হ�োৱাহেতেঁ ন যীচু
আদমৰ প্ৰকৃ তিৰ হবলে বাধ্য হলহেতেঁ ন।তেওঁ পাপৰ দাস হলহেতেঁ ন।তেওঁ পাপহীন
এক নিধুত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব ন�োৱাৰিলেহেতেঁ ন যাৰ বাবে আমাক মুক্তি দিব
ন�োৱাৰিলেহেতেঁ ন।যি কি নহওক তেওঁ মহিলাৰ গৰ্ভ ত জন্ম লব লগা ল কাৰণ
এইয়া মানুহ আছিল যাৰ পতন হৈছিল।আমাৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে মানুহেই ইয়াৰ
মুল্য দিবলগা আছিল।সেইবাবে যীচু এশ শতাংশ ঈশ্বৰ আৰু এশ শতাংশ মানৱ
আছিল।সেইবাবে যীচু ৱে যেতিয়া ক্ৰু চত উঠিল তেতিয়া আমাৰ সকল�ো পাপ তেওঁৰ
ওপৰত ললে আৰু মৃত্যুপৰ্য্যন্ত তেজ ব�োৱালে,আমাৰ পাপৰ মূল্য দিলে।যি কি নহওক
তেওঁ ধাৰ্মিকতাৰ নিখুত জীৱন জীয়াই থকাৰ বাবে ঈশ্বৰে তেওঁক মৃতবিলাকৰ মাজৰ
পৰা তু লিলে আৰু তেওঁৰ স�োঁহাতৰ আসনত বহিব দিলে।ৰজা দায়ুদ,যি যীচু ৰ এজন
পূৰ্বপুৰষ
ু আছিল,তেওঁ যীচু ৰ ক্ৰু চীয় মৃত্যুৰ পাছত কি ঘটিব সেইয়া বহু হাজাৰ
বছৰ পূৰ্বেই দেখিছিল।পিতৰে তেওঁৰ বাক্যক পঞ্চাচদিনীয়া পৰ্বৰ দিনা এইদৰে ঘ�োষণা
কৰিছে, “কিন্তু তেওঁ ভাৱবাদী হৈ,আৰু তেওঁৰ বংশৰপৰা এজনক তেওঁৰ সিংহাসনত
বহুৱাবলৈ ঈশ্বৰে শপত খাই তেওঁৰ আগত যে অশ্বীকাৰ কৰিছিল তাকে জানি,ভাৱি
ঘটনালৈ চাই খ্ৰীষ্টৰেই পুনৰুত্থানৰ বিষয়ে কলে যে, তেওঁক পৰল�োকেও ত্যাগ কৰা
নহল,তেওঁৰ শৰীৰ�ো ক্ষয় নাপালে।সেই যীচু ক ঈশ্বৰে পুণৰায় তু লিলে,তাৰ সাক্ষী আমি
সকল�ো আছ�োঁ।”(পাচঁ নি কৰ্ম ২:৩০,৩২ পদ)
যীচু ক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰিবলৈ ত�োলা হৈছিল। মন
কৰক য়ে পিতৰে কৈছে যে, তেওঁক পৰল�োকেও ত্যাগ নকৰিলে যিট�োৱে স্বয়ংক্ৰিয়
বাৱে আমাক কৈছে যে তেওঁ তাত আছিল।হয়ত�ো যীচু ৱে ক্ৰু চ আৰু পুণৰত্
ু থানৰ
মাজত যীচু ৱে মৃত্যু আৰু নৰকৰ স�োৱাদ পাইছিল যাতে আমি অনন্তকালৰ শাস্তি
নাপাম।এতিয়া আমি যেতিয়া নিজস্ব কেন্দ্ৰীভু ত জীৱন অস্বীকাৰ কৰিম আৰু তেওঁৰ
প্ৰভু লৈ আমি আমাক সম্পূৰ্ণকৈ শ�োধাই দিম তেতিয়া তেওঁ আমাৰ বাবে তেজ
নিগৰাই মৃত্যুৰ স�োৱাদ লৈ যি কৰিলে সেইয়া আমাক কিনিবলৈ মুক্তিপণ হব।

মৃতসকলৰ অনন্তকালৰ গ
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অধ্যায় ৫

প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ্ডজ্ঞা
“আৰু এনেকুৱা আচৰণ কৰাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ঈশ্বৰৰ দণ্ডাজ্ঞা যে সত্যৰদৰে
হয়,ইয়াক আমি জান�ো।”
(ৰ�োমীয়া ২:২ পদ)
যীচু ৱে আমাক পাপৰ বাবে অনন্তকালৰ দণ্ড ৰ�োধ কৰাৰ পৰা বচাবলৈ
আহিছিল,যিট�ো মূলত চয়তান আৰু তাৰ সঙ্গীসকলৰ বাবে আছিল।তেওঁ আমাৰবাবে
নিজৰ জীৱন দিয়াৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ আৰ্শ্ব্যজনক প্ৰেমক প্ৰকাশিত কৰিছে।ঈশ্বৰে মানুহ
লগতে জীৱজন্তু,চৰাই-চিৰিকতি,কীট-পতংগ,সাগৰীয় প্ৰাণী,আৰু বায়ুমণ্ডলকে ধৰি
পৃথিৱীৰ আন বিলাক বস্ত যিবিলাক আৰম্ভনিত নিখুত আছিল।আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ
যে, “পাছে ঈশ্বৰে নিজে নিৰ্ম্মান কৰা সকল�োকে চাই অতি উত্তম দেখিলে।”(আদিপুস্তক
১:৩১ পদ)।তাৰ পাছত তেওঁ মানুহৰ হাতত ৰখীয়া কৰিবলৈ আৰু তত্বাৱধান
কৰিবলৈ এটা নিখুত সৃষ্টি স্হাপিত কৰিলে,গীতমালাৰ লিখকে লিখা দৰে, “স্বৰ্গ
যিহ�োৱাৰেই স্বৰ্গ,কিন্তু পৃথিৱীখন হলে,তেওঁ মনুস্য সন্তান বিলাকক দান কৰিলে।”
(গীতমালা ১১৫:১৬ পদ)আদমৰ কেৱল নিজকেই নহয় কিন্তু লুচিফাৰ যি ঈশ্বৰৰ
প্ৰধান শত্ৰু,তাৰ পৰা ঈশ্বৰৰ সকল�ো সৃষ্টি কৰাট�ো তেওঁৰ দায়িত্ব হলহেতেঁ ন।কিন্তু
ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰাৰ বাছনি কৰিব ন�োৱাৰা,বাধ্য ন�োহ�োৱা আৰু তেওঁৰ সৈতে সমন্ধতাৰ
স্বাধীনতা নথকা যন্ত্ৰমানৱ আশা কৰা নাছিল।সেইবাবে বাৰীৰ অসংখ্য বৃক্ষৰ মাজত
এজ�োপা বৃক্ষৰ বাবে আদেশ আছিল, “তু মি বাৰীৰ সকল�ো বৃক্ষৰ ফল স্বচন্দে খাব
পাৰা,কিন্তু ভাল বেয়া জ্ঞান দিওঁতা বৃক্ষৰ ফল হলে নেখাবা,কিয়ন�ো যিদিনা তাক
খাবা,সেই দিনাই তু মি অৱশ্য মৰিবা।” (আদিপুস্তক ২:১৫-১৭ পদ)।ঈশ্বৰে আদমক
শাৰীৰিক মৃত্যুৰ কথা ক�োৱা নাছিল কিয়ন�ো আদমৰ বহুবছৰ পাছলৈকে মৃত্যু হ�োৱা
নাছিল(যদিও এইট�োও আদমৰ অবাধ্যতাৰে এক ফল আছিল)ইয়াৰ পৰিবৰ্তে ঈশ্বৰে
দৰ্শাইছে যে তেওঁ মানুহক ঈশ্বৰৰ জীৱনৰ পৰা বিছিন্ন কৰিব আৰু সি লুচিফাৰৰৰ
প্ৰকৃ তি লব,যিট�ো হল মৃত্যু।কিছু কালৰ পাছত লুচিফাৰে হৱাক ঈশ্বৰৰ স্বভাৱক বিকৃ ত
কৰি দেখুৱাই প্ৰতাৰণা কৰিলে।সি তাইৰ দৃষ্টি আন উপলব্ধ বৃক্ষৰ পৰা আতঁ ৰাই
লৈ নি নিষিদ্ধ বৃক্ষজ�োপাত কেন্দ্ৰীভু ত কৰিবলৈ সক্ষম হল।এবাৰ তাই বৃক্ষজ�োপাৰ
ফল খাবলৈ ভাল,চকুৰল�োভজনক জ্ঞান দিয়াৰ কথাট�ো মন�োম�োহা যেন দেখাৰ লগে
লগেই তাই খালে।এইট�ো এনে হ�োৱাৰ কাৰণ হল ঈশ্বৰৰ যে দিওঁতা তাৰ সলনি
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প্ৰভু ক গ্ৰহণ কৰ�োতা বুলি ধাৰণা কৰিলে।তথাপিত�ো তেতিয়াও মানৱজাতিৰ পতন
হ�োৱা নাছিল।হৱাৰ স্বামী আদমে বৃক্ষৰ ফল খ�োৱাত অংশগ্ৰহণ নকৰালৈকে এনে
হ�োৱা নাছিল যাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিয়ে মৃত্যুৰ প্ৰকৃ তি লাভ কৰিলে। সেইবাবে,তাৰ
পাপ অধিক হল।তাই প্ৰতাৰিত হল আদম হ�োৱা নাছিল(১ ম তীমথি ২:১৪ পদ)
পৰিনাম স্বৰুপে,অকল আদমেই নহয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ যি সকল�ো সৃষ্টিৰ ওপৰত তেওঁক
প্ৰতিষ্টিত কৰিছিল সেই সকল�োৱেই তৎমূৰ্হূ ততে মৃত্যুৰ প্ৰকৃ তি লাভ কৰিলে।আদমৰ
বিশ্বাসঘাটকতাৰ আগলৈকে জন্তুৱে মাংস গ্ৰাস আৰু খ�োৱা নাছিলআৰু সিহঁ তৰ মৃত্যুও
হ�োৱা নাছিল।ঘূৰ্ণিবতাহ,ভূ মিকম্প,ধুমহু া,খৰাং,ৰ�োগ আৰু মহামাৰী নাছিল।এই সকল�ো
মানুহ যত্ন কৰিবলৈ দিয়া দায়িত্ব পালন নকৰাৰ বাবে মনুহ প্ৰমুক্ত আছিল। আমি
পঢ়িবলৈ পাওঁ,
“কাৰণ সৃষ্টিখন যে আপ�োন ইচ্ছাৰে অসাৰতাৰ বশীভূ ত হল এনে নহয়,কিন্তু
বশকৰ্ত্তাৰ কাৰণেহে হল,এই আশাৰে হল যে,সৃষ্টিখনে নিজেও যেন ক্ষয়মূলক
দাসত্বৰ পৰা মু্ক্ত হৈ ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ প্ৰতাপমূলক মুক্তি পাব।”(ৰ�োমীয়া
৮:২১ পদ)।
প্ৰকৃ তিৰ মৃত্যুৰ অভিশাপ ইয়াৰ নিজৰ বাছনিত দিয়া হ�োৱা নাছিল কিন্তু
আচলতে ঈশ্বৰলৈ মনুহৰ বশ্যতা স্বীকাৰ নকৰাৰ বাবেহে হল।আদমক যত্ন কৰিবলৈ
যি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তাক ৰক্ষা কৰা নাছিল।তেওঁ কেৱল প্ৰকৃ তিকেই প্ৰভাৱিত
নকৰিলে কিন্তু তেওঁৰ নিজে তেওঁৰ পত্নীক আৰু তেওঁল�োকৰ ভৱিষ্যৎ সতি সন্ততিক�ো
কৰিছিল সিট�ো মূলত লুচিফাৰৰ অভিশাপ আছিল।আৰু সেইয়া হল ঈশ্বৰৰ পৰা
বিচ্চিন্নতা।বিশ্বাসঘাটকতা কি?বিশ্বাসঘাটকতা কি?সেই সন্ধিখনত ঈশ্বৰে হয়ত�ো কব
পাৰিলেহেতেঁ ন যে, মানৱজাতি যাক মই প্ৰেম কৰিল�ো,আৰ্শীবাদ দিল�ো,আৰু নিখুতকৈ
সৃষ্টি কৰিল�ো,তেওঁ ম�োৰ সলনি লুচিফাৰকহে বাছি ললে।তেওঁল�োকক অগ্নিৰ সৰ�োবৰলৈ
যাবলৈ দিয়া হওঁক, আৰু আমি (পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মা)আক�ৌ নতু নকৈ আৰম্ভ
কৰিম।আমি অন্য এখন বিশ্বব্ৰম্মাণ্ড অন্য সত্তাৰে সৃষ্টি কৰিম যিবিলাক বিশ্বত হব
আৰু আমি প্ৰেম কৰাৰ দৰে আমাক�ো প্ৰেম কৰিব।
যদি ঈশ্বৰে এনে কৰিলেহেঁ তেন তেন্তে তেওঁৰ সিন্ধান্তত তেওঁ সঠিক ৰুপত
ন্যায়পৰায়ন হলহেতেঁ ন।তথাপিও তেওঁৰ আশ্বৰ্য্যজনক প্ৰেমৰ বাবে তেওঁ মানৱ
জাতিক প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে আমি নিজকে আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া বন্দীত্বৰ পৰা
মুক্তি দিবলৈ এজন মুক্তিদাতা পঠাব।সেই মুক্তিদাতাজন তেওঁৰ পুত্ৰ হব যাৰ সৈতে
তেওঁ আকাশ আৰু পৃথিৱী সৃ্ষ্টি কৰিছিল।আন কথাত আমাৰ পাপৰ কাৰণে আৰু
মৃত্যুৰ প্ৰকৃ তিৰ কাৰণে তেওঁ এক�ো পাপ নকৰাকৈয়ে ভয়ঙ্কৰ মু্ল্য দিব কাৰণ তেওঁ
আমাক আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰেম কৰে।এইয়াই হল আশ্বৰ্য্যজনক প্ৰেম।
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কালবাৰীৰ কাৰণট�ো হল এইট�োৱেই।মই আচৰিত হওঁ যেতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান সকলক
অবিশ্বাসীসকলে প্ৰশ্ন এইদৰে প্ৰশ্ন স�োধি ঠৰ লগাই, “কেনেকৈ এজন মৰমীয়াল পিতৃ য়ে
শুভবাৰ্তা নুশুনাসকলক নৰকলৈ পঠাব?” ম�োৰ সাধাৰণ উত্তৰট�ো হল, “এইট�ো
তেওঁৰ দ�োষ নহয় কিন্তু আমাৰ নিজৰ,”যীচু ৱে মানৱ জাতিক মুক্তি দিবলৈ ভয়ঙ্কৰ
মুল্য দিলে।তাৰপাছত আমাৰ দৰে ইতিমধ্য শুভবাৰ্তা বুজি প�োৱা ব্যক্তিসকলক
সমুদায় পৃথিৱীলৈ গৈ সেইবিলাক ল�োকক কবলৈ কৈছে যিবিলাকে শুনা নাই যে
আমি আমাৰ ওপৰত আৰু সমুদায় সৃষ্টিৰ ওপৰত নিজে চপাই ল�োৱা অভিশাপৰপৰা
মুক্তি পাল�ো।আমি আমাৰ প্ৰজন্মৰ বাবে আমি কৈফিয়- দিব লাগিব।ঈশ্বৰে তেওঁৰ
নিজৰ অংশ কৰিলে।

আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃ তি লাভ কৰিছ�োঁ
যীচু ৰ দ্বাৰা আমাৰ পাপৰ বাবে কেৱল জৰিমনাই দিয়া হ�োৱা নাই কিন্তু তেওঁত
আমাক ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্যৰে এক নতু ন প্ৰকৃ তি প্ৰদান কৰা হৈছে।আমি আৰু পাপৰ দাস
নহয়।যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন সম্পূৰ্ণকৈ যীচু ক দিয়ে তেতিয়া তেওঁ এক
নতু ন সৃষ্টি হৈ যায়।
আমি যেতিয়া যীচু খ্ৰীষ্টক প্ৰভু হিচাপে গ্ৰহণ কৰ�ো তেতিয়া আমাৰ সচাঁকৈয়ে
মৃত্যু হয়।আমাৰ পুৰণা প্ৰকৃ তিক মাৰি পেল�োৱা হয়।ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিত খ্ৰীষ্টৰ সৈতে
ক্ৰু ছবিদ্ধ কৰা হয়।ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্যৰে এজন সম্পূৰ্ণ নতু ন ব্যক্তিৰ জন্ম হয়।সেইদৰেই
আমাৰ পুনৰ জনম হয়।তেতিয়া আমি আগতে উ-সগা জীৱনৰ পৰা মুক্ত হৈ
পৰ�ো।শাস্ত্ৰই পৰিষ্কাৰকৈ দেখুৱাইছে যে, “এতেকে পিতৃ ৰ মহিমাৰ দ্বাৰাই যেনেকৈ
খ্ৰীষ্টক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা ত�োলা হল,তেনেকৈ আমিও যেন জীৱনৰ নতু নতাত
চল�োঁ,এই কাৰণে বাপ্তিষ্মৰ দ্বাৰাই তেৱেঁ সৈতে মৰিল�ো,তেন্তে তেৱেঁ সৈতে যে আমি
জীৱনৰ�ো ভাগী হম তাক আমি বিশ্বাস কৰ�ো”(ৰ�োমীয়া ৬-৪ পদ)।
যীচু ক জীৱনশৈলীৰ বাবে প্ৰভু বুলি গ্ৰহণ নকৰা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা
কৰাট�ো এজন খ্ৰীষ্টিয়ানৰ সম্পূৰ্ণ অজ্ঞতা।এই ব্যক্তিজনৰ DNA পাপৰ কাৰণেহে
আৰু সেইট�োৱে মাত্ৰ তেওঁল�োকে কৰে।এইট�ো কেনে অমিল আৰু সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাকৃ তিক
যে এজন বিশ্বাসীয়ে স্বভাৱগত ভাৱে বা ইচ্ছাকৃ তভাৱে পাপ কৰে বিশ্বাসী শব্দট�ো
উস্কৃতি চিহ্নৰ মাজত মই লিখাৰ কাৰণট�ো হল যে পাপ কৰা এজন ব্যক্তিয়ে যীচু ক
ত্ৰাণকৰ্তা আৰু প্ৰভু বুলি ঘ�োষণা কৰিব পাৰে,কিন্তু আচলতে তেওঁ নহয়।যদি এজন
ব্যক্তি প্ৰকৃ ততে তেনে হ�োৱা হলে তেওঁ ঐশ্বৰিক প্ৰকৃ তি তেওঁৰ জীৱনক প্ৰকাশ
কৰিলেহেঁ তেন।
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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যীচু ৱে ইয়াত যি উল্লেখ কৰিছে সেইয়া জটিল নহয় আৰু ই স্পষ্টভাৱে
অপৰিবৰ্ত নীয়।সেইট�োৱেই কাৰণ যে যি উ-পন্ন হয় সেইয়া ফল নহয়।এইয়াই
হল বৃক্ষজ�োপাৰ প্ৰকৃ তি।যি কি নহওক বৃক্ষজ�োপাৰ প্ৰকৃ তি ফলৰ স্তৰত দেখুওৱা
হৈছে।যদি আপুনি সুঠাম জামু লাগি থকা জ�োপ�োহাৰ ফালে যায় তেন্তে আপুনি জানিব
যে এইয়া খাদ্যৰ বাবে উপযুক্ত।অন্যহাতে যদি আপুনি বিষাক্ত জামুক পায় তেন্তে ই
উপযুক্ত নহয়।এজ�োপা বৃক্ষই কি ফল বহন কৰে সিয়েই বিষাক্ত বা উপযুক্ত হ�োৱাৰ
প্ৰমাণ বা সাক্ষ্য দিয়ে। সেইবাবেই যীচু ৱে কৈছে যে মানুহ প্ৰকৃ ত খ্ৰীষ্টিয়ান হয়নে
নহয় তাক তেওঁল�োকে কি কয়,তেওঁল�োকক কিমান ধাৰ্মিক যেন দেখা যায় আৰু
কিমান সঘনে তেওঁল�োক খ্ৰীষ্টিয়ান জনসমাবেশত উপস্হিত থাকে সেইবিলাকৰ পৰা
জনা নাযায়।আচলতে তেওঁল�োকৰ কৰ্ম্মৰপৰাহে জনা যায়।তেওঁল�োকৰ ফল স্বাৰ্থহীন
আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যকেন্দ্ৰিক হয়নে নহয়?নতু বা এইট�ো পাঁচনি য�োহনে তেওঁৰ পত্ৰত
বৰ্ণনা কৰাৰ দৰে স্বাৰ্থযুক্ত আৰু জাগতিক কেন্দ্ৰীক নেকি?”
লিছা আৰু ম�োক আমাৰ সন্তানক এই সত্যতা শিকাবলৈ বহু সময় লাগিছিল।তেওঁল�োকে
খ্ৰীষ্টিয়ান বিদ্যালয়ত উপস্হিত আৰু অনেক সহপাঠীক নিৰীক্ষণ কৰিছিল,যিসকলে
নিয়মিভাৱে তেওঁল�োকৰ অভিভাৱকৰ সৈতে গীৰ্জালৈ গৈছিল আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ল�োক
যেন দৰ্শাইছিল,কিন্তু তেওঁল�োকে স্বাভাৱগত ভাৱে নিজৰ সন্তোষজনক ফল উৎপাদন
কৰিছিল,খ্ৰীষ্টৰ সাদৃশ্যৰ ফল উৎপাদন কৰা নাছিল।এই সহপাঠী সকলে ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছামতে কৰাত আশা,বিছৰামতে আৰু আনন্দিত হ�োৱাৰ সলনি তেওঁল�োকৰ নিজৰ
কাৰণেহে জীয়াই আছিল।আমাৰ সন্তানৰ স্কু লৰ অৱস্হাত�ো মই দিব পৰা অসংখ্য
উদাহৰণৰ ভিতৰত এইট�ো এটা।এই সমস্যাট�ো গৃহসমুহত,ব্যৱসায়িক পৃথিৱীত আনকি
মণ্ডলী আৰু পৰিচৰ্য্যাসমূহত�ো দেখা যায়।এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যি নিজকে
খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি স্বীকাৰ কৰে কিন্তু তথাপিত�ো তেওঁলেকে উ-পাদন কৰা ফলে
পৰিষ্কাৰকৈ ধৰণৰ ইঙ্গিত দিয়ে।

আদৰ্শস্বৰুপ “ধৰ্মপৰিবৰ্ত ন”
আমি যীচু ক এটা পাপীৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি গ্ৰহণ কৰিবলৈ জ�োৰ দিয়াত আমি
প্ৰচাৰ কৰি থকা শুভবাৰ্তা সামঞ্জসহীন হৈ পৰিছে।আমি তেওঁক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ
কৰ�ো,এবাৰ তেনে কৰাৰ পাছতেই আমি অনন্তকালৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাওঁ।তথাপি
এইয়া যীচু ৱে শিক�োৱা নাছিল, “ম�োক প্ৰভু প্ৰভু বুলি ক�োৱা সকল�োৱে যে ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব ন�োৱাৰিব।”(মথি ৭-২১ পদ) আমি যদি যীচু ৰ বাক্য
বহুবছৰৰ অসীম প্ৰচাৰ,শিক্ষা দিয়া,আৰু গান গ�োৱাৰ অবিহনে ক�োন�ো বিশুদ্ধীকৰণ
নকৰাকৈ যদি মাত্ৰ শুন�ো তেন্তে আমি আধুনিক শুভবাৰ্তাই ইয়াক অস্বীকাৰ কৰা
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দেখা পাম।যীচু ৰ বাক্য ইয়াতকৈ অধিক পৰিষ্কাৰ হব ন�োৱাৰেঃ পাপীৰ প্ৰাৰ্থনাৰে
যীচু ক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰা সকল�োৱেই স্বৰ্গলৈ যাব ন�োৱাৰিব।যদি তেওঁল�োক
স্বৰ্গলৈ গৈ থকা নাই,
তেন্তে আমি আগৰ অধ্যায়ত দেখাৰ দৰে এটাই মাথ�ো বিকল্প আছে.আহক আমি এটা
বিশেষ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰমূলক এটা সেৱাৰ পৰ্য্যাল�োচনা কৰ�ো।য�োগায়�োগকাৰীজনে,যীচু ৰ
কাষলৈ আহা আৰু আৰ্শীবাদপ্ৰাপ্ত হ�োৱা বুলি ঘ�োষণা কৰি আছিল।তেওঁ যীচু ৱে
কেনেকৈ আমাক আনন্দ,শান্তি,সমৃদ্ধি সুখ সুস্বাস্হ্য স্বৰ্গ ইত্যাদিব�োৰ দিব সেইয়া
কৈছে।
ম�োক ভু ল নুবজিব
ু
এইট�ো ঈশ্বৰৰ ঈচ্ছা যে তেওঁ আমাক আৰ্শীবাদ কৰিব।কিন্তু
যীচু ৱে কেতিয়াও ল�োকসকলে তেওঁৰ পিছে পিছে যাবলৈ আৰ্শীবাদক কেতিয়াও ব্যৱহাৰ
কৰা নাই।প্ৰায় আধাঘন্টামান তেওঁৰ ব্যৱসায়িক ভাষণৰ শীৰ্ষত পৰিচৰ্য্যাকাৰীলৈ
দৰ্শকবৃন্দক মূৰ হ�োৱাবলৈ কলে।তেওঁ ল�োকসকলক সুধিলে যে আজি যদি তেওঁল�োকৰ
মৃত্যু হয় তেন্তে তেওঁল�োক স্বৰ্গলৈ যাবনে? নেতাজনে কলে যে যদি তেওঁল�োকে যাব
পাৰিব বুলি নকয় তেন্তে তেওঁল�োকক হাতত ধৰি আগলৈ আনিবলৈ দিলে।আৰু
ব্যক্তিজন আগলৈ আহি থাক�োতে নব্বৈ দশকৰ প্ৰিয় গীত, মই যিদৰে আছ�ো,গীতটি
গ�োৱা হল।অন্য ভাষাত কবলৈ হলে দৰ্শকসকলে সঙ্গীতৰ সেই বিজয়ী সুৰত
ব্যক্তিসকল আগলৈ গৈ থকা অৱস্হাত হাত চাপৰি বজাই আছিল আৰু হাঁহি
আছিল।যেতিয়া সকল�োৰে সন্মূখ গৈ পালে তেতিয়া পৰিচৰ্য্যাকাৰী জনে সেই সাধাৰণ
প্ৰাৰ্থনাট�ো পুণৰাই কৰিবলৈ কলে, পিতৃ মই স্বীকাৰ কৰিছ�ো যে মই এজন পাপী.ম�োৰ
পাপৰ বাবে ম�োক ক্ষমাদান দিয়ক।আজি যীচু ক ম�োৰ জীৱনলৈ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্তা
হিচাপে মাতিছ�ো।ধন্যবাদ কিয়ন�ো আপুনি ম�োক আপ�োনাৰ সন্তান হব দিলে।যীচু ৰ
নামত আমেন।দৰ্শক সকল আনন্দিত হয়,সঙ্গীত বাজি থাকে আৰু নতু ন ধৰ্মান্তৰিত
সকলে আগতে কৰাৰ দৰেই সেই সভা ত্যাগ কৰে এতিয়াৰ বাহিৰে তেওঁল�োক
প্ৰতাৰিত হল।অধৰ্য্য জীৱনৰ পৰা মন পালটন,ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত সন্মান জনাবলৈ
নিজৰ অভিলাশ ত্যাগ কৰা আৰু যীচু ৰ কাৰণে নিজৰ জাৱন ত্যাগ কৰা
ইত্যাদি বিষয়ে এক�ো ক�োৱা নহল।তেওঁল�োকে যীচু ক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰিলে,কিন্তু
তাত ক�োন�ো হৃদয়ৰ পৰিবৰ্ত ন নাছিল।যীচু এতিয়া কেৱল তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ
অংশ।আপ�োনাল�োক মই জনাও যে ৰাজৰ�ো ৰজা প্ৰভু ৰ�ো প্ৰভু যীচু ৱে কেতিয়াও
এজনৰ জীৱনলৈ প্ৰথম,দ্বিতীয়ৰুপত প্ৰতিদন্দী প্ৰেমিকৰদৰে নাহে।তেওঁ কেৱল সম্পূৰ্ণ
ৰজা হিচাপে আহে,ক�োন�ো ব্যক্তিৰ সৈতে ক�োন�ো বস্ত বা কাৰ্য্যকলাপ আমাৰ হৃদয়ত
তেওঁৰ স্হানৰ বাবে তু লনা নহয়।তেওঁ প্ৰভু হবই লাগিব,অৰ্থাৎ সৰ্ব্বোচ্চ গৰাকী ইয়াৰ
অৰ্থ হল আমি আমাৰ জীৱনৰ গৰাকী নহয়।এই বিষয়ে চিন্তা কৰক।আপুনি এনে
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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কাৰ�োবাক বিয়া কৰাব নেকি যে সি আপ�োনাক কব যে তেওঁ আন প্ৰেমিকসকলৰ
লগতে আপ�োনাৰ প্ৰতিও বিশ্বাসী হৈ তাকিব,কিন্তু আপুনি প্ৰথমস্হানত থাকিব?
সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰম্মাণ্ডৰ গৰাকীক এইট�ো কলে ইয়াতকৈ অধিক কিমান যে হাস্যকৰ
হব? তেওঁ এনে এগৰাকী পত্নী গ্ৰহণ কিৰব নেকি যি এনেদৰে কব, ম�োৰ আন
প্ৰেমিকসকলৰ ভিতৰত তু মিয়েই প্ৰথম স্হানত আছা, এই ব্যৱস্হাত ক�োন�ো চু ক্তি
সম্পৰ্ক নাই আৰু দুয়�োকে সংয�োগ কৰি এক কৰা নাই।

কি প্ৰৱঞ্চনা
এই নতু ন ধৰ্মান্তৰিত ল�োকসকলে ক্ৰু চক তেওঁল�োকৰ স্বাৰ্থপৰ জাগতিক জীৱনক
ধ্বংশ কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু যীচু ৰ নতু ন প্ৰকৃ তি ভিতৰত গঢ় লবলৈ নিদিয়ে।তেওঁল�োক
উত্তম জীৱন আৰু স্বৰ্গৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত বিক্ৰী হৈ গল।এইট�ো আকৰ্ষণীয় বহু দেশত মাত্ৰ
খ্ৰীষ্টিয়ান সকলক যাতনা দিয়া হৈছে,তেওঁল�োকে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাব বুলি জানিহে
যীচু ৰ ওচৰলৈ আহে।বৰ্ত মান পাৰ্শ্চ্যাত্য সমাজত আমি উত্তম জীৱন আৰু স্বৰ্গত প্ৰৱেশ
কৰিবলৈ যীচু লৈ আহ�োঁ।কিন্তু তেওঁৰ বাবে আমাৰ জীৱন দিবই লাগিব।বৰ্ত মান আমি
প্ৰচাৰ কৰা শুভবাৰ্তাৰ বাবে বহু সাদাৰণ প্ৰচাৰক প্ৰতাৰণাত জীয়াই আছে।
নতু ন ধৰ্মান্তৰিতসকল হয়ত�ো তেওঁল�োকে বিচাৰি প�োৱা নতু ন বিশ্বাসৰ দ্বাৰা
খ্ৰীষ্টিয়ান ক্ৰিয়াকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰি গীৰ্জাত উপস্হিত থাকি আৰু বাহিৰত�ো
মানুহৰ সৈতে য�োগায�োগ কৰি হয়ত�ো ক্ৰমত অধিক আগ্ৰহী হব পাৰে কাৰণ এইয়া
নতু ন আৰু আনন্দপূৰ।
্ণ এইট�ো এটা নতু ন বিন�োদন ক্লাৱ নতু ন খেল খেলি চ�োৱা
নতু ন স্কু ল য�োৱা বা নতু ন এটা চাকৰি কৰাৰ দৰে।তাত এটা নতু নত্ব আছে।কিন্তু
এই খ্ৰীষ্টিয়ান সকলে যীচু ৱে প্ৰত্যেক প্ৰকৃ ত শিষ্যক যি কৰিবলৈ আজ্ঞা দিছিল সেইয়া
কৰা নাই,তেওঁৰ শিষ্যত্বৰ বাবে দিব লগা মুল্যৰ বিবেচনা কৰা আৰু তেওঁক সেৱা
কৰিবলৈ স্হায়ী সিন্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা।(লূক ১৪:২৭,৩৩ চাওক)।

লাভৰ বাবে ল�োকচান
এইট�ো এটা বিনিময়।তেওঁৰ জীৱন(প্ৰকৃ তি) লাভ কৰিবলৈ আমি আমাৰ
জীৱন দান কৰিবই লাগিব।যীচু ৱে বাৰে বাৰে এই কথা এনেদৰে কৈছে, “পাছে
নিজৰ শিষ্যবিলাকৰ সৈতে ল�োকসমূহক ওচৰলৈ মাতি কলে,ক�োন�োৱে যদি
পাছত আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ নিজকে নিজে দমন কৰক,আৰু নিজৰ ক্ৰু চ
লৈ ম�োৰ পাছে পাছে আহক।”(মাৰ্ক ৪:৩৪ পদ)
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আমি নিৰৱছিন্ন ভাৱে অবিচলিত হৈ তেওঁৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব লাগে।পৰিত্ৰাণ
কেৱল মাত্ৰ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু তাৰ পাছত আগৰ দৰে জীৱন কট�োৱা
নহয়,আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান ক্লাৱত অন্তভূ ৰ্ত্ত হ�োৱা আৰু স্বৰ্গলৈ গৈ থকাৰ বাহিৰে।যীচু ৱে
আৰু কৈছে, “কিয়ন�ো যি ক�োন�োৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব খ�োজে,তেওঁ তাক
হেৰুৱাব.কিন্তু যি ক�োন�োৱে ম�োৰ আৰু শুভবাৰ্তাৰ নিমিত্তে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় তেওঁ
তাক ৰক্ষা কৰিব।”(মাৰ্ক ৮:৩৫ পদ)এম্প্লিফাইড বাইবেলত ইয়াক এনেদৰে লিখা
আছে, “যি ক�োন�োৱে ম�োৰ কাৰণে আৰু শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন(যিট�ো
পৃথিৱীত জীয়াই থকা কাল)তেওঁ নিজৰ জীৱন (তেওঁ ওপৰৰ ঈশ্বৰৰ অনন্তকালৰ
ৰাজ্যত আত্মিক জীৱন) ৰক্ষা কৰিব।”
এনে কৰাৰ দ্বাৰাই আমি তেওঁৰ আশা পূৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হওঁ,ইয়াৰ পৰিবৰ্তে
আমি অনন্ত জীৱন লাভ কৰ�োঁ।
ই এটা নিশ্চিত বিনিময়।আমি আমাৰ জীৱনৰ মালিক হ�োৱাৰ অধিকাৰ
পৰিত্যাগ কৰ�ো।এনে কৰাৰ দ্বাৰাই আমি তেওঁৰ আশা পূৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হওঁ।ইয়াৰ
সলনি আমি তেওঁৰ অনন্তজীৱন লাভ কৰ�োঁ।বৰ্ত মান কালত প্ৰচাৰ কৰা শুভবাৰ্তাত
আমি যীচু ৰ শিক্ষা ল�োৱাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশট�োত জ�োৰ নিদিওঁ,আমি কেৱল
ইয়াৰ লাভজনক বিষয়ব�োৰহে কওঁ।সাৰমৰ্মে মতে আমি ক্ৰু চৰ আমন্ত্ৰণ আৰু ইয়াৰ
প্ৰভাৱৰ বিষয়ে শিক্ষা নিদি পুনৰ
ু ত্
ু থানৰ প্ৰতিক্ৰিয়াব�োৰৰ বিষয়েহে শিক্ষা দিছ�োঁ।এইট�ো
এজন যুৱকে টেলিভিশ্বনত দেখা সেনাৰ নিয়�োগৰ বিজ্ঞাপনৰ সৈতে তু লনা কৰিব
পাৰি।তেওঁ ব্যক্তিক তেওঁৰ সমবয়সৰ এজন উজ্বল প�োছাক পৰিহিত অভিজাত
ন�ৌসেনাৰ ব্যক্তিক জাহাজৰ ওপৰত থিয়দি এখন সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ আকাশৰ তলত
তেওঁৰ সঙ্গীসকলৰ সৈতে হাঁহিমুখে যাত্ৰা কৰি থকা নিৰীক্ষণ কৰে।তাৰ পাছত
বিজ্ঞাপনট�োৱে সেই নাৱিকজনক পৃথিৱীৰ সকল�ো বৰবেৰ দেখুৱাই তাৰ এই সকল�ো
যেন বিনামূলীয়া।যুৱকজনে ত-ক্ষনাত নিয়�োগস্হানলৈ গৈ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন
কৰেগৈ।তেওঁ তাত য�োগদান কৰাৰ চৰ্ত সমূহ পঢ়ি নাচায় কাৰণ তেওঁৰ ধ্যান
ইয়াৰ সুবিধাসমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভু ত থাকে।তেওঁ অতি আনন্দিত হয়।এতিয়া তেওঁ
আৰু মহান সেনাৰ অন্তভূ ক্ত হৈ গ�োটেই সমগ্ৰ পৃথিৱী দেখা পাব আৰু তাৰ বন্ধু
বান্ধৱ গ�োটৰ বুলি আনন্দত থানৱান হৈ যাব।যি কি নহওক যুৱকজনে প্ৰাথমিক
প্ৰশিক্ষনতেই বুজি পালে যে তেওঁৰ স্বাভাৱৰদৰে এতিয়া ৰাতিপূৱা ন বজালৈ শুই
থাকিব ন�োৱাৰিব।তেওঁ দীঘলকৈ ৰখা চু লি কাটিবলৈ হুকুম দিয়া হল।তেওঁ ক�োন�ো
সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ যাব ন�োৱাৰা হল কাৰণ তেওঁ মাহে দুদিনকৈ অধিক তেওঁ
প্ৰশিক্ষনস্হলী এৰি যাব ন�োৱাৰিছিল।সকল�োতকৈ বেয়ালগা কথাট�ো হল যে তেওঁ
এটা সামৰিক নিয়মত সন্মূখীন আছিল যিট�োৱে আন ব্যক্তিৰ সৈতে আনন্দ কৰিবলৈ
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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অনুমতি দিয়া নাছিল।সকল�ো সময়তে তেওঁ ভ�োজন কক্ষ আৰু স্নানকক্ষ পৰিষ্কাৰ
কৰিছিল আৰু ব্যায়াম কৰিছিল আন আন কঠিন প্ৰশিক্ষনৰ ব্যায়ামব�োৰ কৰিছিল
আগতে থকাৰ দৰে তেওঁৰ অৱসৰ ন�োপ�োৱা হল আৰু প্ৰতি ৰাতি বিছনাত ক্লান্তিত
হৈ ঢলি পৰিছিল।
যুৱকজন তেতিয়াও আশাবাদী কিয়ন�ো তেওঁ জানিছিল যে স�োনকালেই তেওঁ
জাহাজত থাকিব।প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষন এবাৰ শেষ হ�োৱাৰ লগে লগেই তেওঁক এখন
জাহাজত নিয়�োগ কৰা হয়,কিন্তু এইয়া কঠিন শ্ৰম আছিল,মাত্ৰ তেতিয়া শ্ৰম মুক্ত
সাগৰত হৈছিল,যুদ্ধ আৰম্ভ হল আৰু তেওঁ চু ক্তি নকৰা যুদ্ধ তেওঁ কৰিবলগীয়া
হল,যুৱকজনক নামভৰ্তি কৰাহৈছিল কাৰণ সেনা বিভাগে তেওঁলৈ বিনামূলীয়াকৈ এক
জীৱন আগবঢ়াইছিল যিট�ো তেওঁ নিজে কেতিয়াও কৰিব ন�োৱাৰিলেহেতেঁ ন।নিয়�োগ
কাৰ্য্যলয়ত তেওঁ সবিশেষ বুজি চ�োৱা নাছিল যে এই জীৱনট�ো বিনামূলীয়া কিন্তু
ইয়াৰ পৰিবৰ্তে তেওঁৰ সকল�ো স্বাধীনতা হেৰুৱাব।বহুক্ষেত্ৰত যুৱকজন ক্ষু দ্ধ হব।তেওঁ
প্ৰতাৰিত হ�োৱা যেন অনুভৱ কৰিব।তেওঁৰ দৃষ্টিত তেওঁক এনে এটা বস্ত বিক্ৰী কৰা
হল যিট�োৱে কেৱল সুবিধাহে দেখুৱালে কিন্তু ই ব্যক্তিগত দিব লগা মুল্য নেদেখালে।
আমি প্ৰচাৰ কৰা শুভবাৰ্তাই বিনামুলীয়া পৰিত্ৰাণৰ কথা কয়,যিট�ো চিৰসত্য,কিন্তু
আমি ল�োকসকলে তেওঁল�োকৰ স্বাধীনতাৰ বাবে দিব লগা মুল্যৰ বিষয়ে কবলৈ আমি
অৱজ্ঞা কৰ�োঁ।মই যি স্বাধীনতাৰ কথা কৈছ�োঁ সেইয়া বাস্তৱিক কথা নহয়,কিন্তু
কথিত স্বাধীনতা কিয়ন�ো যীচু ৰ বাহিৰত থকা সকলে পাপ কৰিবলৈ বাধ্য।তেওঁল�োকে
যদিও স্বাধীন বুলি বিশ্বাস কৰে তথাপিত�ো তেওঁল�োক দাস। এই কথাট�ো (দ্যা
মেট্ৰিক্স)নামৰ কথাছবিখনৰ সৈতে তু লনা কৰিব পাৰি।বহুবছৰ আগতে ম�োৰ ডাঙৰ
পুত্ৰই এই কথাছবিখনৰ সম্পাদিত সংস্কৰণট�ো ভাড়ালৈ আনিলে এদিন সন্ধিয়া আমাৰ
পৰিয়ালক দেখুৱালে আৰু মই আচৰিত সমাপ্তবেলাত দেখা পাল�ো।দ্যা মেট্ৰিক্সত
এটা আকৰ্ষনীয় প্ৰত্ৰ উপস্হাপন কৰিছে, “যদি আপুনি সপ�োনৰপৰা সাৰ নাপায়
তেনেহলে সপ�োনৰ পৃথিৱী আৰু বাস্তৱ পৃথিৱীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কেনেকৈ জানিব?”
এই ছবিখনত বিংশশতিকাৰ জীৱন সাধাৰণভাৱে চলি থাকে বা চলি থকা যেন
লাগে।কিন্তু প্ৰকৃ ততে কাহিনীট�ো একবিংশ শতিকাৰ শেষৰফালে আৰম্ভ হয়।মানুহে
কৃ ত্ৰিম মানৱৰ আৱিষ্কাৰ কৰে,যাক ইয়াত মেচিন নাম দিয়া হৈছে,এই মেচিনবিলাকে
পৃথিৱীৰ নিয়ন্ত্ৰণ নিজৰ হাতলৈ নিয়ে আৰু মানুহে ওল�োটাই যুদ্ধ কৰে।এই শক্তিশালী
সংঘৰ্ষৰ ফলস্বৰুপে পৃথিৱী ধংস হয় আৰু মেচিনবিলাক বিজয়ী হয়।মেচিনবিলাকে
আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে সিহঁ তি মানহৰ শৰীৰৰ পৰা উ-পন্ন হ�োৱা বিদ্যুতৰ দ্বাৰা
তেওঁল�োক জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সেই বাবে সিহঁ তি সিহঁ তক সেৱা কৰিবলৈ
মানুহক মুৰ্খ বনাবলৈ এক ডাঙৰ ভ্ৰম সৃষ্টি কৰিলে।পৃথিৱীখন তেতিয়াও গতানুগতিক
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যেন দেখা গৈছিল(বিংশ শতিকাত)কিন্তু আচলতে মানুহবিলাকৰ শৰীৰবিলাক খাদ্যৰ
ভঁ ৰাল আছিল।তেওঁল�োকৰ মগজ মেট্ৰিস্ক নামৰ দৃশ্যমান সত্যতাৰ কাৰ্য্যৱস্হাৰ সৈতে
সংযুক্ত আছিল যিট�োৱে গতানুগতিক জীৱনৰ ছদ্মবেশ ধৰে।মানৱৰ অনুভৱ কৰা
স্বাধীনতা প্ৰকৃ ত নহয় মুলত তেওঁল�োক দাস।
এইট�ো সেই ক্ষণৰ কথা যেত্য়া ছবিখনে কিছু নিদিষ্ট পূৰষ
ু আৰু মহিলা
গ�োটেৰে আৰম্ভ কৰা যিসকলে নিজৰ প্ৰকৃ ত পৰিচয় আৱিষ্কাৰ কৰি কম্পিউটাৰৰ
ক�ৌশল ব্যৱহাৰ কৰি মেট্ৰিস্কৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়।তেওঁল�োকে
চিয়ন নামৰ এক বসতিস্হান প্ৰকৃ ত পৃথিৱীত নিৰ্মান কৰে।তেওঁল�োক কিছু মানে
মেট্ৰিস্কত পুণৰ প্ৰৱেশ কৰে আৰু মানৱক মুক্ত কৰে।এই যুদ্ধখন তীব্ৰ আৰু জীৱন
সহজ নাছিল,কিন্তু য�োদ্ধাবিলাক অসত্য আৰু মিছা স্বাধীনতকৈ অকপট স্বাধীনতাৰ
প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল।তেওঁল�োকে প্ৰৱঞ্চনাৰ দাসত্ব কষ্টৰে লাভ কৰা স্বাধীনতাক
বিচাৰিছিল।আমি ইয়াত সামান্তৰলতা দেখা পাওঁ।বহু অবিশ্বাসীয়ে খ্ৰীষ্টিয়াসকলক
দাসত্বত বন্দী হৈ থকা আৰু নিজৰ স্বাধীনতা হেৰুওৱা আৰু নিজকে মুক্ত যেন দেখা
পায়। যি কি নহওক সত্যট�ো হল এইট�ো যে যীচু ৰ বাহিৰত থকা সকল সেইসকল
যিসকল বাধ্য, মেচিনবিলাকে দাস কৰি খাদ্যৰ দৰে নহয়।তেওঁলক পাপৰ দাস।

খ্ৰীষ্টিয়ান হবলৈ কঠিন
এইবিলাক সেইসকলেই নহয় যিসকলে কেতিয়াও শুভবাৰ্তা শুনা নাই বা অস্বীকাৰ
কৰা নাই যে বন্দীত্বত আছে।একেদৰেই এই প্ৰজন্মৰ বহু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰা ল�োক
একেদৰেই পাপৰ দাস হৈ আছে।আমি যীচু ৰ শিষ্য হ�োৱাৰ প্ৰকৃ ত অৰ্থ কি সেই বিষয়ে
সম্পূৰ্ণ শিক্ষা ঘ�োষণা কৰাত অৱজ্ঞা কৰাৰ দ্বাৰাই যে আমি এই খেলিমেলিৰ সৃষ্টি
কৰিছ�োঁ।বহুতে ধাৰণা কৰে যে তেওঁল�োক মুক্ত যেতিয়ানেকি প্ৰকৃ ততে তেওঁল�োক মুক্ত
নহয়,ইয়াৰ প্ৰমাণ তেওঁল�োকৰ জীৱনযাপন কৰাৰ প্ৰণালীত দেখা যায়।
যীচু ৱে কৈছে, “মই ত�োমাল�োকক অতি স্বৰুপকৈ কওঁ যিক�োন�োৱে পাপ আচৰণ
কৰে,সি পাপৰ দাস।আৰু দাস সদায় ঘৰত নাথাকে,কিন্তু পুত্ৰহলে সদায় ঘৰত
থাকে।এই কাৰণে পুত্ৰই যদি ত�োমাল�োকক মুক্ত কৰে তেন্তে ত�োমাল�োক নিশ্চয়ে
মুক্ত হবা।”(য�োহন ৮:৩৩,৩৬ পদ)এই বাক্যসমূহে ফলৱান বৃক্ষজ�োপাত প�োৱা
সত্যতাৰ উদাহৰণক পুণৰাবৃত্তি কৰিছে।যদি ক�োন�োজনে অভ্যাসগতভাৱে পাপ কৰে
তেন্তে এইট�ো প্ৰমাণিত যে তেওঁ এতিয়াও পাপৰ দাস।তেওঁ সন্তান নহয় কাৰণ
তেওঁৰ প্ৰকৃ ত স্বৰুপট�োৰ সলনি হ�োৱা নাই,তেওঁ হয়ত�ো ভাৱিব পাৰে যে তেওঁ মুক্ত
কাৰণ তেওঁ এটা পাপীৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি অনুশ�োচনা কৰিছে,তথাপিত�ো তেওঁ যীচু ৰ
শিষ্য হবলৈ ব্যক্তিগত অধিকাৰক মুকলিকৈ এৰি দিয়া নাই।তেওঁ এতিয়াও পৰিত্ৰাণৰ
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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ফল বা সুবিধাসমূহৰ সৈতে তেওঁ স্বাধীন(যিবিলাক নকল) বিচাৰে।আপুনি দুয়�োটা
কেতিয়াও পাব ন�োৱাৰে।আগতে আৰম্ভ কৰাৰ দৰে এই পুণৰজন্ম প�োৱা ব্যক্তিসকলে
হয়ত�ো আনন্দ,উত্তেজনা আৰু আৱেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে কাৰণ এইয়া সতেজ আৰু
নতু ন।যি কি নহওঁক অৱশেষত তেওঁল�োকৰ অপৰিবৰ্ত নীয় স্বৰুপ প্ৰকাশ, কিন্তু এইয়া
খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজত দেখা যাব আৰু পৰিচৰ্য্যাৰ ভাষা আৰু জীৱনী খিনি আৱৰণে
ঢকা থাকিব।এই বাবেই বেছিভাগেই গ্ৰহণযুক্ত।তথাপিত�ো নতু ন নিয়মে এই প্ৰতাৰণাৰ
বিষয়ে বিশেষভাৱে সাৱধান কৰিছে।প�ৌলে লিখিছে, “কিন্তু শেষকালত ভয়ঙ্কৰ
সময় উপস্হিত হব ইয়াকে জানিবা।”(২ তীমথিয় ৩:১ পদ) আমি শেষকালত
আছ�ো,এই বিষয়ে ক�োন�ো সন্দেহ নাই,সকল�ো ভাৱবানীৰ পুস্তকে প্ৰকাশ কৰে যে
যীচু স�োলকালে ঘুৰি আহিব।প�ৌলে আগতেই জানিছিল যে এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে
আমাৰ যিবিলাক অতি কষ্টকৰ হব।অন্য অনুবাদত ধ্বংসাত্মক বা ভয়ানক বুলি শব্দ
ব্যৱহাৰ কৰিছে।কিয় এনে হব?প�ৌলৰ সময়ছ�োৱা আমি পৰীক্ষা কৰিলে আমি দেখ�োঁ
যে তেওঁ তীব্ৰ বিৰ�োধীতাৰ সন্মূখীন হৈছিল।তেওঁ পৃথক পৃথক পৰিস্হিতিত পাচঁ বাৰ
উনছল্লিচটা চাবুকৰ ক�োব খাইছিল।তিনিবাৰ পৃথক সময়ত তেওঁক ল�োহাৰ দণ্ডৰে
ক�োব�োৱা হৈছিল।এবাৰ তেওঁক শিল দলিওৱা হৈছিল আৰু তেওঁ বন্দীশালত বহুবছৰ
কটাইছিল।তেওঁ যলৈকে গৈছিল সকল�োতে তীব্ৰ তাড়না পাইছিল।তথাপি তেওঁ কৈছে,
যে আমাৰ সময় খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে অধিক কষ্টকৰ হব, কিয়?তেওঁ কাৰণ দৰ্শাইছে,
“কিয়ন�ো সেই কালত মানুহবিলাকে নিজক প্ৰীতি কৰ�োঁতা,ধন লুভীয়া,দৰ্পী,অহঙ্কাৰী,নিন্
দক,পিতৃ -মাতৃ ক নমনা,উপকাৰ নমনা,অপবিত্ৰ স্নেহহীন,নিৰ্দ্দয়,অপবাদক,ইন্দ্ৰিয় দমন
নকৰা,প্ৰচণ্ড, সাধুক ঘিণাওঁতা বিশ্বাসঘাতক,আপ�োন মইমত,গপাল,ঈশ্বৰ প্ৰিয়তকৈ ধন
প্ৰিয়.....”(২ তীমথিয় ৩:২,৪ পদ) এই বাক্য পৰীক্ষা কৰ�োতে আপুনি হয়ত�ো আচৰিত
হব যে প�ৌলে কি কথা আঙু লিয়াব বিচাৰিছে।এই তালিকাত উল্লেখ কৰাবিলাক
তেওঁৰ সময়তকৈ কিদৰে পৃথক হব পাৰে? তেওঁৰ সমাজৰ ল�োকসকলৰ এই সকল�ো
লক্ষণ আছিল।তেওঁল�োকে নিজকে আৰু ধন সম্পত্তি ভাল পাইছিল।তেওঁল�োক অপবিত্ৰ
আৰু ক্ষমাহীন আৰু তেনে ধৰণৰ বহু লক্ষন আছিল।পিতৰে আনকি পঞ্চাচদিনীয়া
পৰ্বত কৈছে, “এই কুটীল(বিপথগামী দুষ্ট,অধাৰ্মিক)ল�োকৰ পৰা নিজক ৰক্ষা
কৰা।”(পাচঁ নি কৰ্ম ২:৪০ পদ)।
তেনেহলে প�ৌলে কিয় এই সকল�ো লক্ষন থকা আমাৰ প্ৰজন্মক পৃথক কৰিছে,যি
এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হ�োৱাৰ বাবে আমাৰ বাবে অধিক কষ্টকৰ সময় আনে?তেওঁ কাৰণ
পাছত দিছে, “ভসিক(প্ৰকৃ ত ধৰ্ম)আকাৰধাৰী কিন্তু তাৰ শক্তি অবিশ্বাসকাৰকাৰী
হব এনেবিলাক মানুহৰ পৰা তু মি বিমূখ হ�োৱা।”(২ তীমথিয় ৩:৫ পদ)যে
কৈছে, ধাৰ্মিকৰ ৰুপ ধা কিন্তু ইয়াৰ শক্তি নমনা, সেইবাবে আপুনি দেখিছে
যে আমাৰ প্ৰজন্মত এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হ�োৱাট�ো কিয় কঠিন হব।এনে বহু ব্যক্তি
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থাকিব(নতু ন নিয়মত উল্লেখ থকা মতে)যি খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি স্বীকাৰ কৰিব কিন্তু
যিবালাকে তেওঁল�োকৰ নিজস্বজীৱন শেষ কৰিবলৈ নিদিয়ে।তেওঁল�োকে খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ
কৰিবলৈ তেওঁল�োকৰ অধিকাৰ আৰু অভিলাস পৰিত্যাগ কৰিবলৈ সিন্ধান্ত গ্ৰহণ
নকৰিব।তেওঁল�োকে যীচু ক ত্ৰাণকৰ্তাৰুপে অকপটভাৱে বিশ্বাস কৰিব কিন্তু তেওঁ
ক�োন সেই সত্যৰ বিপৰীতে তেওঁল�োকৰ বাবে কি কৰিব পাৰিব তাৰ বাবেহে
তেওঁত সংযুক্ত হৈ থাকিব।এইট�ো এগৰাকী মহিলাই এজন পূৰষ
ু ৰ তেওঁৰ প্ৰেমৰ
বাবে বিয়া কৰ�োৱাৰ বাহিৰে আন এক�ো নহয়।তাই তেওঁক প্ৰেমৰ বাবে বিয়া
কৰাব পাৰে,কিন্তু এই প্ৰেম ভু ল কাৰণৰ বাবেহে।এই অভিপ্ৰায়ৰ বাবে বহুতে যীচু ক
পৰিত্ৰাণৰ সমাজ এখনৰ এই জীৱনত কৃ তকাৰ্য্যতা আৰু মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গত প্ৰৱেশ
কৰিবলৈ বিচাৰে।প�ৌলে এনে বিশ্বাসীসকলৰ বিষয়ে কৈছে যে তেওঁল�োক সদায় শিক্ষা
প�োৱা,কিন্তু সত্যৰ তত্বজ্ঞান পাবলৈ কেতিয়াও সমৰ্থ ন�োহ�োৱা(৭ পদ) তেওঁল�োকে
গীৰ্জাৰ সেৱাত,ঘৰুৱা গ�োটসমূহত আন ঠাইত একত্ৰিত হৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব কিন্তু
ৰুপান্তৰৰ অভাৱ থাকিব।
শাৰীব�োৰত প�োৱা সমস্যাট�ো হল অস্পষ্টতা।আহক আমি এজন ল�োকলৈ চাওঁ
যি নিজক সন্তোষ্ট কৰে কিন্তু যি নতু ন জন্মৰ অনুভৱ স্বীকাৰ কৰে এজন সচাঁ
বিশ্বাসীৰদৰে কথা কয়, পবিত্ৰল�োক সকলৰ সৈতে তেওঁ বন্ধু ত্ব কৰে আৰু আনকি
বিশ্বাসীসকল একত্ৰিত হ�োৱাট�ো তেওঁ উত্তেজিত হয়,তথাপি প্ৰকৃ ততে ক�োন�ো পৰিবৰ্ত ন
নাই।মুলত এই ল�োকজন নজনাকৈয়ে এজন ছদ্মবেশী আৰু অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা।
সত্যট�ো হল যে তেওঁল�োকৰ স্বপ্ৰতৰণা বেমাৰৰ দৰে বিয়পি যায়।
আনহাতে খ্ৰীষ্টিয়ান পৰম্পৰাত তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ নমুনাত ভিত্তি কৰে,আৰু এই
নমুনা স্বৰ্গীয় জীৱন প্ৰণালীৰ পথসমূহৰ বাহিৰত।প�ৌলৰ দিনত আপুনি যদি এজন
বিশ্বাসী হলহেঁ তেন তেনেহলে আপ�োনাৰ জীৱন বিপদজনক হলহেঁ তেন।ইয়াত ক�োন�ো
সন্দেহ নাই যে আপুনি যদি যীচু লৈ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে তেন্তে আপুনি আপ�োনাৰ
জীৱন শাৰীত প্ৰতিষ্ঠা কৰে।(২ তীমথিয় ৩ অধ্যায়ত প�ৌলে আৰু কৈছে, “কিন্তু তু মি
ম�োৰ শিক্ষা আচাৰ ব্যৱহাৰ,অভিপ্ৰায়, বিশ্বাস,চিৰসহিষ্ঞু তা,প্ৰেম,ধৈৰ্য্য,তাড়না,আৰু
দুখব�োৰৰ অনুগামী হলা,তু মি জানিলা, অন্তখিয়া,ইফৰিম আৰু লুত্ৰাত ম�োলৈ কি ৰুপ
ঘটনা ঘটিছইল আৰু কি ৰুপ তাড়না মই সহন কৰিছিল�ো,কিন্তু সেই সকল�োৰে
পৰা প্ৰভু ৱে ম�োক উদ্ধাৰ কৰিলে।বাস্তৱিক খ্ৰীষ্ট যীচু ত ভক্তিভাৱে জীৱন ধাৰণ
কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা সকল�োবিলাকে তাড়না পাব।কিন্তু দুষ্ট আৰু প্ৰৱঞ্চক বিলাকে
ল�োকৰ ভ্ৰান্তি জন্মাই আৰু নিজেও ভ্ৰান্ত হৈ অধিকতকৈ অধিক মন্দ হৈ যাব।”(২
তীমথিয় ১০:১৩ পদ)প�ৌলে এইট�ো স্পষ্ট কৰিছে।এইট�ো কেৱল তেওঁৰ শিকনিয়েই
নাছিল যিট�োৱে প্ৰমাণ দিছিল যে তীমথিয়ই তেওঁত বিশ্বাস কৰিব পাৰিব।তেওঁৰ
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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বিশ্বাসয�োগ্যতা তেওঁ কিদৰে জীয়াই আছিল আৰু জীৱনৰ উদ্দেশ্যে কি আছিল
তাত পৰিলক্ষিত হৈছিল(এজন অনন্তকালৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ব্যক্তি যিট�ো আমি এই
পুস্তকৰ শেষৰফালে পাম)উত্তৰপ�োৱা প্ৰাৰ্থনাব�োৰ,তেওঁৰ জৰিয়তে হ�োৱা আচৰিত
দিনব�োৰ,তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যাৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু আনকি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ শিক্ষা দিবলৈ
থকা তেওঁৰ উত্তম পাৰদৰ্শিতাই প�ৌলৰ সাক্ষ্য দিয়া নাছিল নহয়,তেওঁ এইবিলাক
গুণলৈ আঙু লিওৱা নাই।এইট�ো আছিল তেওঁৰ জীৱনশৈলী এইট�োৱেই নিৰ্ধাৰন কৰা
কাৰক আছিল আৰু এতিয়াও হ�োৱা উচিত।প�ৌলে আগলৈ কৈছে যে দুষ্ট আৰু প্ৰৱঞ্চক
বিলাক বৃদ্ধি পাব।এতিয়া আমি দুষ্ট প্ৰকৃ তিৰ ল�োকৰ পৰা আতঁ ৰত থাকিব লাগে
বুলি আমি সকল�োৱেই জান�ো।যি কি নহওঁক এইবালাক হল ছদ্মবেশী যিবিলাকৰ
বাহ্যিক পৰিচয়ৰ সৈতে তেওঁল�োকৰ প্ৰকৃ ত স্বৰুপত খাপ নাখায়।যি সকল হল
সকল�োতকৈ বিপদজ্বনক।তেওঁল�োক হল এনে ব্যক্তি যিসকলে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম স্বীকাৰ কৰে
আৰু তাৰ ৰুপধাৰণ কৰে।কিন্তু তেওঁল�োকৰ ব্যৱহাৰে জীৱন পৰিবৰ্ত নৰ অনুগ্ৰহৰ
শক্তিৰ সাক্ষ্য নেদেখুৱাই।মন কৰক যে তেওঁল�োকে কেৱল আনল�োকক প্ৰৱঞ্চনা কৰাই
নহয় কিন্তু তেওঁল�োকে নিজকেই প্ৰৱঞ্চনা কৰিব।
আমাৰ ৰুপকথাত এই প্ৰৱঞ্চিতক সঠিক ভাৱে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে।এই যুৱকজন
এন্দেলৰ বিদ্যালয়ত সক্ৰিয় আছিল,তেওঁ এজন ধৰ্মপ্ৰাণ শিষ্যৰদৰে দৰ্শাইছিল,আৰু
অকপটভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে ৰজাৰ তেওঁৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আছে।তেওঁ
তেওঁৰ বিশ্বস্ততা প্ৰকাশ কৰিব পৰা জীৱনতকৈ তেওঁ যি নিজকে দেখুৱাইছিল তাৰ
ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে।তেওঁ কেৱল নিজেই প্ৰৱঞ্চিত নহল কিন্তু আনক�ো
প্ৰৱঞ্চনা কৰিলে।প্ৰৱঞ্চিতই নিৰুপন কৰা মানদণ্ডৰ বাবে বহুতে আপ�োচ কৰিলে,তেওঁ
শয়ন কৰা ছ�োৱালীজনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ বাৰ্ত্তাৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত কৰা
সকল�ো শিষ্যবিলাকলৈকে।আপুনি হয়ত�ো সুধিব পাৰে, বাৰ্তা কি? তেওঁ ক�োন�ো
শিক্ষক নাছিল।হয় ঠিকেই বাৰ্তাৰদ্বাৰা মই বুজাব বিচাৰিছ�ো যে আমি যি কওঁ
তাতকৈ অধিক আমি যিদৰে জীৱন নিৰ্ব্বাহ কৰ�ো সি অধিক প্ৰভাৱ পেলায়।এন্দেলৰ
শিষ্যসকল যিসকল য়েইলিনৰ প্ৰতি স-আছিল তেওঁল�োকৰ বাবে প্ৰৱঞ্চকৰ শক্তিশালী
ব্যক্তিত্ব আৰু জীৱনশৈলীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহবলৈ যুদ্ধৰদৰে আছিল।যিবিলাক
শক্তিশালী নাছিল তেওঁল�োক তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ আগত মুৰ দ�োৱাবলগীয়া হৈছিল।এইয়া
এনে এক যুদ্ধ যাৰ বিষয়ে কেৱল প�ৌলেই নহয় কিন্তু নতু ন নিয়মৰ বহুলেখকে
সাৱধান কৰি দিছে।যিহুদাই কৈছে, “হে প্ৰিয়বিলাক আমাৰ সাধাৰন পৰিত্ৰাণৰ
বিষয়ে ত�োমাল�োকলৈ লিখিবলৈ মই সম্পূৰ্ণ যত্ন কৰ�োঁতে,পবিত্ৰ ল�োকবিলাকত এবাৰ
সমৰ্পিত হ�োৱা বিশ্বাসৰ পক্ষে প্ৰাণপন কৰিবলৈ উদপাকৰ কাৰণে,ত�োমাল�োকলৈ
লিখিবলৈ ম�োৰ প্ৰয়�োজন হল।”(যিহুদা ১:৩ পদ)।তেওঁৰ ভাষ্যত প্ৰয়�োজনীতালৈ
মন কৰক।যিহুদাই পৰিত্ৰাণৰ আচৰিত দিশব�োৰ আল�োচনা কৰিব বিছাৰিছিল তেনে
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নহয় কিন্তু তেওঁ অন্য কিবা বিষয় লিখিব বিচাৰিছিল।তেওঁ ঈশ্বৰৰ ল�োকসকলক
বিশ্বাসৰ বাবে যুদ্ধ কৰিবলৈ উৎসাহ দিব লগা হৈছিল,এই যুদ্ধখন কি?তেওঁ এইদৰে
বৰ্ণনা কৰিছে, “কিয়ন�ো যি ক�োন�ো ক�োন�ো মানুহ গুপুতৰুপে ত�োমাল�োকৰ মাজত
স�োমাল,তেওঁবিলাক এই দণ্ডৰ পাৰ্ত্ৰ হব বুলি তেওঁবিলাকৰ বিষয়ে পূৰ্ব্বৰে পৰা লিখা
আছে,তেওঁবিলাক ভক্তিহীন ল�োক, তেওঁবিলাকে আমাৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহক লম্ফট
আচৰনত পৰিনত কৰে,আৰু আমাৰ একমাত্ৰ অধিপতি আৰু প্ৰভু ক,অৰ্থাৎ যীচু খ্ৰীষ্টক
অশ্বীকাৰ কৰে।”(যিহুদা ১:৪ পদ)।এই যুদ্ধখন হল যি সকল ল�োকে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহক
তেওঁল�োকৰ অধাৰ্মিক জীৱনশৈলীৰ সমৰ্থন দিবলৈ সলনি কৰিবলৈ তেওঁল�োকে সৃষ্টি
কৰা প্ৰভাৱৰ বিপক্ষে।এইবিালক আগাত গীৰ্জাৰ বিপক্ষে হ�োৱা সকল�ো তাড়নাতকৈ
ভয়ঙ্কৰ।সেই বিলাক বাইবেলৰ নীতিবিৰুদ্ধ আইনতকৈও বিপদজনক যেনে গৰ্ভ পাত
বৈধকৰণ আইন,ডাঙৰ ব্যৱহাৰ আৰু সমলিঙ্গৰ বিবাহ আৰু বিদ্যালয়ত বিৱৰ্ত নৰ
সুত্ৰ শিক�োৱা ইত্যাদি। কিছু মান অনিষ্টকাৰী প্ৰথা বা ভূ ল ধৰ্মতকৈও সেইবিলাকৰ
প্ৰভাৱ শক্তিশালী।সেইবিলাক চিৰকালৰ বাবে ধংসাত্মক।আপুনি হয়ত�ো প্ৰশ্ন কৰিব
পাৰে যে এইবালাক গীৰ্জাৰ ল�োকসকলৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰয�োজ্য। যিহুদাই
উল্লেখ কৰা ব্যক্তিসকলে যীচু খ্ৰীষ্টক প্ৰত্যাখ্যান বা অস্বীকাৰ কৰে।আজি আমাৰ
গীৰ্জাত ক�োনেও সেইদৰে নকৰে কিন্তু তেতিয়াও তেওঁল�োকক খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে
গ্ৰহণ কৰা হয়।কিন্তু কিহে আপ�োনাক চিন্তিত কৰায় যে যিহুদাৰ সময়ৰ বিশ্বাসী
সকল অধিক বিপদজনক আছিল? আক�ৌ ভালদৰে চাওঁক।এইল�োক সকল আমাৰ
মাজত গুপুতৰুপে স�োমায়।ক�োনেও যীচু ক তেওঁল�োকৰ মুখেৰে অস্বীকাৰ কৰি আমাৰ
মাজত আহি(বা যিহুদাৰ দিনত�ো) গুপুতে স�োমায় থিয় দিব ন�োৱাৰে,সেইবাবে
কেনেদৰে এই ল�োসকলে তেওঁক অস্বীকাৰ কৰে?ইয়াৰ উত্তৰ নতু ন নিয়মৰ আন
এখন পুস্তকত প�োৱা যায়। “ঈশ্বৰক জান�ো বুলি তেওঁবিলাকে মুখেৰে স্বীকাৰ
কৰে,কিন্তু কাৰ্য্যৰে অস্বীকাৰ কৰে,তেওঁবিলাক ঘিনলগীয়া,আজ্ঞানমনা আৰু সকল�ো
স-কৰ্ম্মত অকামিলা।”(তীত ১:১৬ পদ)।তেওঁল�োকে জীবাৰে নহয় কিন্তু জীৱন
ধাৰণৰ প্ৰণালীৰদ্বাৰা যীচু ক অস্বীকাৰ কৰে।আচলতে তেওঁল�োকে যীচু ক জান�ো বুলি
দাবী কৰে।তেওঁল�োকে যীচু ক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰে,কিন্তু তেওঁল�োকৰ কাৰ্য্যসমূহে
আন দিশৰহে সংকেত দিয়ে।মনত ৰাখিব যে তেওঁল�োকে আনকহে কেৱল প্ৰতাৰণা
নকৰে।তেওঁল�োকে নিজকেও প্ৰতাৰণা কৰে।আন কথাত সকল�ো আন্তৰিকতাৰ সৈতে
তেওঁল�োকে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁল�োক খ্ৰীষ্টিয়ান।

ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃ ত অনুগ্ৰহ
যিহুদাই উল্লেখ কৰিছে যে এই ল�োকসকলে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ বাৰ্তাক বিকৃ ত
কৰে।এইট�ো অন্তিমদিনত অতি প্ৰভাৱশালী কাৰণ আমাৰ শিক্ষাই ইয়াৰবাবে পথ
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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মুকলি কৰি দিলে।আমি অনুগ্ৰহক জাগতিক আৰু অধাৰ্মিক জীৱনশৈলীক ঈশ্বৰৰ
আৱৰণ হিচাপে শিক্ষা দিছ�ো।আপুনি এই মানসিকতা গীৰ্জাঘৰত বহুতৰ দেখা
পাই,যিসকলে সাধাৰণ মন্তব্য কৰে যেনে,মই জান�ো মই যি ধৰনে জীয়াই থাকিব
লাগে সৈমতে জীয়াই থকা নাই,কিন্তু ঈশ্বৰক তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে ধন্যবাদ। এইট�ো
এটা অতি গম্ভীৰ প্ৰতাৰণা।শাস্ত্ৰই অনুগ্ৰহক এখন ডাঙৰ ঘাঁ বন্ধা কাপ�োৰ হিচাপে
আমাক শিক�োৱা নাই কিন্তু আমাৰ পৰা সত্যই কি দাবী কৰে তাক কৰিবলৈঈশ্বৰৰ
ক্ষমতা প্ৰদান কৰা উপস্হিতিকহে বুজাইছে।অনুগ্ৰহক ঈশ্বৰৰ অনুচিত কৃ পাক সাধাৰন
কথাৰ দৰে শিকাই থকা হৈছে।এইট�ো সচাঁকৈয়ে তেওঁৰ কৃ পা যিট�ো কিনিব তথা
আহৰণ কৰিব ন�োৱাৰি। যি কি নহওঁক এইট�োৱে আমি তেওঁৰ বাধ্য হবলৈ ক্ষমতা
প্ৰদান কৰে,আৰু আমি যে সচাকৈয়ে তেওঁৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিছ�ো তাৰ প্ৰমাণ আমি
যাপন কৰা ধাৰ্মিক জীৱনত দেখা যায়।
ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি আমাৰ বাধ্যতাই আমাৰ জীৱনত অনুগ্ৰহৰ প্ৰকৃ তস্বৰুপ
নিশ্চিত কৰে।এই কাৰণেই যাক�োৱে কৈছে, “বিশ্বাস�ো যদি কৰ্ম্ম নাথাকে(ইয়াক
সমৰ্ত ন কৰিবলৈ বাধ্যতাৰ ক্ৰিয়াকলাপ)যি অকলে (নিক্ৰিয়)কিন্তু ক�োন�োৱে কব
ত�োমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু ম�োৰ কৰ্ম্ম আছে।বাৰু তেন্তে বিনা কৰ্ম্মৰে ত�োমাৰ
বিশ্বাস ম�োক দেখুওৱা,আৰু মই ম�োৰ কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই ত�োমাক বিশ্বাস দেখুৱাম।ঈশ্বৰ
এজনা বুলি তু মি বিশ্বাস কৰিছা,ভাল কৰিছা,ভূ তব�োৰেও বিশ্বাস কৰে আৰু ভয়ত
চিঞৰে....”(যাক�োৱ ২:১৭,১৯ পদ)
যাক�োৱে আজিকালিৰ শিক্ষাৰ এটা ডাঙৰ ব্যৱধান চিনাক্ত কৰিছে।আমি শাস্ত্ৰৰ
আন ঠাইত পাওঁ যে,..... “প্ৰভু যীচু ক বিশ্বাস কৰা তেহে তু মি আৰু ত�োমাৰ
ঘৰৰ সকল�োৱে পৰিত্ৰাণ পাবা।”(পাচঁ নি কৰ্ম ১৫:৩১ পদ)কেৱল মাত্ৰ যীচু যে
জীয়াই আছে আৰু তেওঁ যে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি বিশ্বাস কৰাট�োৱেই যদি পৰিত্ৰাণ
পাবলৈ প্ৰয়�োজনীয় তেন্তে যাক�োৱে দেখুওৱাৰ দৰে,ভূ তবিলাকেও পৰিত্ৰাণ পাব কাৰণ
তেওঁল�োকে বিশ্বাস কৰে।এইট�ো হাস্যকৰ,তেওঁৰ যুক্তি ভালকৈ বুজাবলৈ যাক�োৱে আৰু
কৈছে,যে ভূ তবিলাকেও ঈশ্বৰৰ সন্মূখত ভয়ত চিঞঁ ৰে।আন কথাত কিছু মানল�োক যি
সকলে কয় তেওঁল�োকৰ বিশ্বাস আছে কিন্তু তেওঁল�োকৰ বাধ্যতাৰ কাৰ্য্যকলাপৰ অভাৱ
আছে,তেওঁবিলাকতকৈ ভূ তবিলাকে ঈশ্বৰক বেছি ভয় কৰে।যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহৰদ্বাৰা
আমি সচাকৈ পৰিত্ৰাণ প�োৱাট�োৰ সাক্ষ্য হবলৈ আমাৰ জীৱন যাপন প্ৰণালীয়ে ইয়াক
প্ৰমাণ কৰিবপৰা হব লাগে।এই কাৰনেই পাচঁ নি য�োহনে উল্লেখ কৰিছে যে, “আৰু
আমি তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ যদি পালন কৰ�োঁ তেন্তে তাৰ দ্বাৰাই আমি জান�ো যে
তেওঁক জানিল�োঁ।মই তেওঁক জানিল�ো,ইয়াকে বুলি যি ক�োন�োৱে তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ
পালন নকৰে,তেওঁ মিচলীয়া আৰু তেওঁৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম স্বৰুপেই সিদ্ধ হল।তাৰ
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দ্বাৰাই আমি জান�ো যে,তেওঁত আমি আছ�োঁ।মই তেওঁত থাক�োঁ,এই বুলি যি ক�োন�োৱে
কয়,তেওঁ যেনে আচৰন কৰিলে,তেৱ�োঁ তেনে আচৰন কৰা উচিত।”(১ য�োহন
২:৩,৫ পদ)যীচু ক সচাকৈয়ে জনাৰ প্ৰমাণ হল যে আমি তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন
কৰিম।যিজনে যীচু ক জান�ো বুলি কয় আৰু তেওঁৰ আজ্ঞাবিলাক পালন নকৰে
তেওঁ আনকি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ জ্ঞানৰ কথা তেওঁৰ জীবাই স্বীকাৰ কৰিলেও তেওঁ
প্ৰতাৰিত,সত্যৰ পৰা বিচ্ছন্ন হ�োৱা এজন ল�োক।সেই কাৰনে য�োহনে কৈছে, “হে ম�োৰ
ব�োপাহঁ ত ত�োমালেকে যেন পাপ নকৰা এই আশায়েৰে মই ত�োমাল�োকলৈ এইব�োৰ
লিখিছ�োঁ।আৰু ক�োন�োৱে যদি পাপ কৰে,তথাপি পিতৃ ৰ আগত আমাৰ সহায়কৰ্তা
ধাৰ্মিক যীচু খ্ৰীষ্ট আছে।আৰু তেৱেই আমাৰ পাপৰ প্ৰায়শ্চিত,কেৱল আমাৰেই নহয়
গ�োটেই জগতৰ�ো।”(১ য�োহন ২:১,২ পদ)মন কৰক যে য�োহনে এইদৰে ক�োৱা
নাই যে, “এই সকল�ো কথা ত�োমাল�োকলৈ মই লিখিছ�োঁ যাতে ত�োমাল�োকে পাপ কৰা
,ত�োমাল�োকৰ এজন সহায়কৰ্তা আছে।”নহয় লক্ষ্যট�ো হল পাপ নকৰা।আমাৰ ঈশ্বৰৰ
অনুগ্ৰহৰ শক্তি আছে যাতে আমি খ্ৰীষ্টসদৃশ্য এটা জীৱনৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব
পাৰিম।(যেনেদৰে ১ য�োহন ২:৫ পদত লিখা আছে, আমিও তেওঁ যেনে আচৰণ
কৰিলে তেনে আচৰণ কৰা উচিত) কিয়ন�ো আমি অবাধ্যতাৰ স্বৰুপৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা
মুক্ত।কিন্তু আমি পাপত নিয়�োজিত হওঁ,আমাৰ এজন সহায়কৰ্তা আছে,বিশ্বাসীৰ বাবে
আনন্দ কৰিবলগীয়া বিষয়ট�ো হল যে এতিয়া ঈশ্বৰত সন্তোষজনকভাৱে আমাৰ ক্ষমতা
আছে, এই হেতু কে আমি অলৰ ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হ�োৱাক আহাঁ যি অনুগ্ৰহৰদ্বাৰাই
আমি ভক্তি আৰু ভয়েৰে সন্তোষৰুপে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব পাৰ�োঁ আৰু সেই অনুগ্ৰহ
মান�োঁহক।”(ইব্ৰী ১২:২৮ পদ)এতিয়া আপুনি বুজিছে।অনুগ্ৰহে আমাক ঈশ্বৰক
সন্তোষৰুপে সেৱা কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে।আমি কিয় সম্পূৰ্ণ শুভবাৰ্তা ঘ�োষনা
নকৰ�ো,মাত্ৰ আধা কাহিনীহে কওঁ?হয় পৰিত্ৰাণ এটা উপহাৰ ইয়াক কিনিব বা ঘটিব
পৰা নাযায় এইট�ো চিৰসত্য।যি কি নহওক আমি ল�োকসকলক কবলৈ পাহৰি যাওঁ
যে পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ একমাত্ৰ পথ হল যে আমাৰ জীৱন নত কৰা আৰু যীচু ৰ
প্ৰভু ত্বক স্বীকাৰ কৰা।তেনে কৰাৰদ্বাৰাই অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা আমি তেওঁৰ প্ৰকৃ তিৰ দৰে
জীয়াই থাকিবলৈ ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হম।ঠিক পিতৰে লিখাৰ দৰে, “ঈশ্বৰৰ আৰু আমাৰ
প্ৰভু যীচু ৰ তত্বজ্ঞানত ত�োমাল�োকলৈ অনুগ্ৰহ আৰু শান্তি বাহুল্যৰুপে হওক।যি জনাই
নিজ গ�ৌৰৱ আৰু বীৰত্বৰে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে,তেওঁৰ তত্বজ্ঞানৰদ্বাৰাই তেওঁৰ
ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে জীৱনৰ আৰু ভক্তিৰ অৰ্থে সকল�ো বিষয় আমাক দান কৰিলে,আৰু
সেইব�োৰৰ দ্বাৰাই বহুমূলীয়া আৰু অতি মহৎ প্ৰতিজ্ঞাব�োৰ আমাক দান কৰিলে,যাতে
সেইব�োৰৰ দ্বাৰাঈ ত�োমাল�োক সংসাৰ ব্যাপী অভিলাষমূলক ক্ষয়ৰ পৰা হাত সাৰি
ঐশ্বৰিক স্বভাৱৰ সহভাগী হ�োৱা।”(২ পিতৰ ১:২,৪ পদ)
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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কেইটামান বাক্য লক্ষ্য কৰক যে যীচু খ্ৰীষ্টৰ তত্বজ্ঞানৰদ্বাৰাই আমাক অনুগ্ৰহ দান
কৰা হৈছে,যে অনুগ্ৰহ হল তেওঁৰ স্বৰ্গীয় শক্তি যি ধাৰ্মিক জীৱন কটাবলৈ প্ৰয়�োজনীয়
সকল�ো আমাক দিয়ে।আৰু এই ধাৰ্মিক জীৱন প্ৰণালী তেওঁৰ স্বৰ্গীয় প্ৰকৃ তিৰ মতে
হয়।এইদৰে আমি আদমৰ য�োগেদি ঈশ্বৰৰ বিপৰীতে মানুহৰ অভিলাষৰদ্বাৰা বিয়পি
গৈছিল�ো।ক�োন�ো ল�োকক বাক্য নাইবা কাৰ্য্যৰে,আপ�োনাৰ সত্বাত জীয়াই থকা স্বৰ্গীয়
প্ৰকৃ তিক নিৰুসা-হিত কৰিবলৈ নিদিব।প�ৌলে স্পষ্টকৈ কৈছে, “কিয়ন�ো সকল�ো
মানুহলৈ পৰিত্ৰাণ অনা ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ প্ৰকাশিত হল,আৰু আমি ভক্তি লংঘন আৰু
সাংসাৰিক অভিলাষ অস্বীকাৰ কৰি গম্ভীৰ ধাৰ্মিক আৰু ভয়ভাৱে এই সংসাৰত যেন
জীৱন যাপন কৰ�োঁ,আৰু পৰম ধন্য আশা সিদ্ধিলৈ আৰু মহান ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ
ত্ৰাণকৰ্তা যীচু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতাপৰ অধিকাৰীলৈ যেন অপেক্ষা কৰি থাক�োঁ,সেই অনুগ্ৰহে এনে
শিক্ষা আমাক দিছে।তেওঁ আমাক সকল�ো অধৰ্মৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আৰু স-কৰ্ম্মত
উদ্যোগী নিজ অধিকাৰস্বৰুপ এটি ল�োকসমূহক নিজৰ অৰ্থে শুচি কৰিবলৈ আমাৰ
কাৰণে নিজকে দান কৰিলে।তু মি এইব�োৰ কথা কৈ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে উদগ�োৱা আৰু
অনুয�োগ কৰা,ত�োমাক হেয়জ্ঞান কৰিবলৈ কাক�ো নিদিবা।”(তীত ২:১১,১৫ পদ)
ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহে আমাক সকল�ো অধাৰ্মিকতা আৰু জাগতিক অভিলাষ ত্যাগ কৰি
আত্মসংযমী,সৎ আৰু ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকায়।শিক্ষকসকলেও আমাক
নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আৰু সেইট�োৱেই ঠিক একেধৰনে অনুগ্ৰহে
আমাৰ জীৱনত কৰে।মন কৰক যে আমি এই কথা বিলাক আমি আনক শিকাব
লাগিব।প�ৌলে আৰু আগলৈ কৈছে, “আৰু ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰাবিলাকে যাতে সৎকৰ্ম্মত
লাগি থাকিবলৈ চিন্তা কৰে,তাৰ কাৰণে এইব�োৰ বিষয়ত তু মি দৃঢ় নিশ্চয়ৰ কথা
কবলৈ মই ত�োমাক আজ্ঞা দিছ�োঁ।এইব�োৰ কথা মানুহবিলাকৰ পক্ষে উত্তম আৰু
লাভজনক।”(তীত ৩:৮ পদ)আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ শক্তিৰদ্বাৰা আমাৰ জীৱনত
সৎকৰ্ম্ম বাহাল ৰাখিব লাগিব।আমি পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ আগত ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ প�োৱা
নাছিল�োঁ।পুৰনি নিয়মৰ সাধুসকলেও প�োৱা নাছিল।এইয়া যীচু খ্ৰীষ্টৰ মাধ্যমেদি
আমাক দিয়া ঈশ্বৰৰ উপহাৰ।সেইবাবে যীচু ৱে কৈছিল যে পুৰনি নিয়মত যদি
আপুনি কাৰ�োবাক বধ কৰে তেন্তে আপ�োনাক হত্যাকাৰী বুলি গন্য কৰা হব আৰু
নৰকত থাকিব।যি কি নহওক অনুগ্ৰহৰ অধীনত আপুনি যদি আপ�োনাৰ ভায়েৰাত
মুৰ্খ বুলি কয়,ক্ষমাদান কৰিবলৈ অমান্তি হয় আৰু নানা প্ৰকাৰৰ হিংসাভাৱ ৰাখে
তেন্তে নৰকৰ অগ্নিত পেল�োৱা হব।(মথি ৫:২১,২২ পদ)কিয়? এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ
প্ৰকৃ তিত জীৱন যাপন কৰিবলৈ সমৰ্থৱান হল�োঁ,ভিতৰৰ পৰাও আৰু বাহিৰৰ পৰাওঁ
অনুগ্ৰহ শক্তিৰ জৰিয়তে।
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অধিকভাৱে লাগি থকা
তীত ৩:৮ পদ মন কৰক আমাক লাগি থাকিবলৈ আৰু এইব�োৰ কথাৰ শিক্ষা
অবিৰতভাৱে দিবলৈ ক�োৱা হৈছে।সৈইয়া আপুনি শুনিলেনে? ধৰ্ম্মবেদীৰ পৰা বা
বিশ্বাসীসকলৰ মাজত বৰ্ত মান সময়ত এইবিলাক কথা ক�োৱা মই কা-চিতহে শুনা
পাওঁ।এই কাৰণতেই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা সৎকৰ্ম্ম বজাই ৰখাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে
আমি বুজি প�োৱাৰ পৰা আতঁ ৰি যাওঁ।আমি মূলত বিশ্বাসৰ অভাৱৰ বাবে আৰু
স্বীকৃ তি নিদিয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ ভিতৰৰ শক্তিক সুপ্ত হৈ থাকিবলৈ দিওঁ।আমাৰ
বিশ্বাস যিট�োৱে অনুগ্হ বৃদ্ধি কৰে,আমাৰ বিস্বাসৰ ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই সক্ৰিয় হৈ থকা
উচিত। প�ৌলে কৈছে, “ত�োমাৰ বিশ্বাসৰ সহভাগিতা যেন আমাত থকা সকল�ো উত্তম
বিষয়ৰ জ্ঞানত খ্ৰীষ্টৰ অৰ্থে কাৰ্য্য সাধক হয়।এনে প্ৰাৰ্থনা কৰ�োঁ।”(ফিলীমন ১:৬
পদ) আমি যদি এনে কথাবিলাকত একৰাহে লাগি নাথাক�ো তেন্তে আমি বিশ্বাসৰ
পৰা আতঁ ৰি যাম।এইট�ো ইব্ৰী পত্ৰত স্পষ্টকৈ দেখা যায়, “এই কাৰণে আমি শুনা
বাক্যত অধিককৈ মন দিব লাগে,কাৰণ কিজানি ঘাট নাচাপি ঘাটৰ পৰা কেনেবাকৈ
ভটিয়াওঁ।কিয়ন�ো দুতবিলাকৰ দ্বাৰাই ক�োৱা বাক্য যদি দৃঢ় হল আৰু প্ৰত্যেক অপৰাধ
আৰু আজ্ঞা লঙ্গনৰ উচিত প্ৰতিফল হল,তেন্তে যি পৰিত্ৰাণ প্ৰথমে প্ৰভু ৰ দ্বাৰাই ক�োৱা
হল আৰু শুনাবিলাকৰ দ্বাৰাই আমালৈ দৃঢ় কৰা হল।”(ইব্ৰী ২:১,৩ পদ)এনেবিলাক
কথাত একেৰাহে লাগি থকাৰ দ্বাৰাই আমি অনন্তকালৰ জৰুৰী বিষয়বিলাক আমাৰ
আগত ৰাখ�ো,যি আমাক উটি য�োৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে।যেতিয়া মই ম�োৰ বন্ধু সকলৰ
সৈতে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁ নাওঁখন যদি লঙ্গৰ নাথাকে তেনেহলে আমি নজনাকৈ
উটি গুচি যায়। আমি পঞ্চল্লিছ মান বয়সৰে পাছত চালে আমাৰ অৱস্হান আমি
ধৰিবই ন�োৱাৰ�োঁ।নাওখন উটি গল কাৰণ আমাৰ ধ্যান আন কথাত আছিল,যিট�ো
হল মাছ মৰা।
এই গতি বহুতৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হব পাৰে,কাৰণ এনে বহু ল�োক আছে
যিসকলে ভয়ানক জলপ্ৰপাতত শেষ হ�োৱা নদীত মাছ ধৰে।অসংখ্য ল�োক এনে
জলপ্ৰপাতত পৰি মৃত্যু হয় কাৰণ তেওঁল�োক প্ৰথম স্হানৰপৰা উটি যায়।একেটা
কথাই অনন্তকালৰ বিষয়সমূহৰ গুৰুত্বৰ ক্ষেত্ৰট�ো সত্য।যদি ঈশ্বৰে এনে বিষয়সমূহত
আমাক একেৰাহে লাগি থাকিব দিছে তেন্তে সেইবিলাক আমাৰ জ�োৰ দিব লগা
বিষয়।আমি কিয় অনুগ্ৰহৰ শক্তিৰ ওপৰত প্ৰকাশ নেপেলাওঁ,যি আমাক ধাৰ্ম্মি ক
জীৱন যাপন কৰিবলৈ ক্ষমতা দিয়ে?আৰম্ভণিৰ গীৰ্জাসমূহে এনে কৰাৰ বিষয়ে
মই জান�ো।মই আৰম্ভণিৰ সময়ৰ গীৰ্জাসমূহৰ পিতৃ সকলে লিখা লিখনিসমূহ পৰীক্ষ
কৰ�োতে পাইছ�োঁ যে তেওঁল�োকে এনে বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষা দিছিল যিব�োৰ আজি
কালিৰ আমাৰ শিক্ষাসমূহৰ সৈতে সমন্ধহীন যেন দেখা যায়।কিন্তু তেওঁল�োকে
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ

107

শাস্ত্ৰৰ বিপৰীত শিক্ষা দিয়া নাছিল।প্ৰথম কেইটামান শতিকাত খ্ৰীষ্টিয়ান পিতৃ সকলে
বিশ্বাস কৰিছিল যে আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ সাক্ষ্য দিবলৈ আমাৰ কাৰ্য্যসমুহে জৰুৰী
ভূ মিকা পালন কৰে।আহক কেইটামান উদাহৰণ লক্ষ্য কৰ�ো। মই উল্লেখ কৰিব
বিচৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন হল পলিকাৰণ(৬৯:১৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দ)স্বূৰ্ণা গীৰ্জাৰ যাজক আৰু
পাচঁ নি য�োহনৰ লগৰীয়া আছিল যাক তেওঁৰ বৃদ্ধ বয়সত বন্দী কৰা হৈছিল আৰু
খুটাত জ্বলাই দিয়া হৈছিল।তেওঁ লিখিছে, “বহুতে সেই আনন্দৰ ভাগী হবলৈ আশা
কৰে(পৰিত্ৰাণৰ) অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাইছে বুলি জানি,কামৰদ্বাৰা
নহয়।”এই উক্তিট�ো আজিৰ প্ৰচাৰকাৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰখনত গ্ৰহনীয় হলহেঁ তেন।আমি এইট�ো
তথ্যত জ�োৰ দিওঁ যে আমি আমাৰ ভাল কামৰ বাবে পৰিত্ৰাণ প�োৱা নাই।যি কি
নহওঁক পালিকাৰণে,বিশ্বাসীসকলৰ বাবে আৰু লিখিছে, “যি জনে তেওঁক মৃতবিলাকৰ
মাজৰপৰা তু লিলে আমাক�ো ওপৰলৈ তু লিব,যদি আমি তেওঁৰ ইচ্ছা পালন কৰ�ো আৰু
তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰ�ো আৰু তেওঁ যি প্ৰেম কৰে আমিও প্ৰেম কৰ�োঁ,সকল�ো
অৰ্ধাৰ্ম্মি কতাৰ পৰা আমাক নিজকে আতঁ ৰাই ৰাখি।আপুনি এই ক�োৱা কথাব�োৰ
ধৰ্ম্মবেদীৰ পৰা আজিকালি শুনা নাপাব যদি ক�োৱা শব্দট�ো মন কৰক,আমাক
ক�োৱা হৈছে যে আমি বিশ্বাসীসকলৰ পুণৰত্
ু থানৰ ভাগী হবলৈ তেওঁৰ ইচ্ছা পালন
আৰু তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰিবই লাগিব।অলপতে আপুনি দেখিব যে এইট�ো
যীচু ৱে যি কৈছে তাৰ সৈতে একেবাৰে একেই।মই উল্লেখ কৰা দ্বিতীয় ব্যক্তিজন হল
ৰ�োমৰ ক্লেমেন্ট(৩০-১০০ খ্ৰীষ্টাব্দ)” পাচঁ নি প�ৌল আৰু পিতৰৰ সঙ্গী আৰু ৰ�োমৰ
গীৰ্জাৰ এজন তত্বাবধায়ক তেওঁ লিখিছে,আমি আমাৰ দ্বাৰা ন্যায়সংগত নহয়,আমাৰ
ধাৰ্মিকতাৰ জৰিয়তেও নহয়,আৰু কাৰ্য্যৰদ্বাৰাও নহয়,কিন্তু বিশ্বাসৰ যাৰ য�োগেদি
সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰে সকল�ো ল�োকৰ ন্যায় বিচাৰ কৰিলে।এই উক্তিট�োও আজিৰ
খ্ৰীষ্টিয়সমাজৰ মাজত বহুলভাৱে গ্ৰহণয�োগ্য।
ক্লেমেন্ট বিশ্বাসীসকললৈ আৰু লিখিছে, “এইট�ো জৰুৰী যে ভাল কাৰ্য্য অনুশীলন
কৰিবলৈ খৰটকীয়া হব লাগিব।কিয়ন�ো তেওঁ আমাক সাৱধান কৰিছে যে, তেওঁ
প্ৰতিজনক নিজ নিজ কৰ্ম্মৰ দৰে প্ৰতিফল দিব(ৰ�োমীয়া ২:৫ পদ)।” এই কাৰণেই
প�ৌলে উল্লেখ কৰিছে নেকি যে, “এতেকে হে অগ্ৰিপ ৰজা,মই সেই স্বৰ্গীয় দৰ্শন অমান্য
নকৰি প্ৰথমে দম্মেচক আৰু যিৰুচালেমত থকা বিলাকৰ আগত,পাছে যিহুদিয়াৰ আটাই
অঞ্চলত আৰু পৰজাতিবিলাকৰ আগত�ো তেওঁবিলাকে যেন মন পালটাই ঈশ্বৰলৈ ঘুৰি,
মন পালটনৰ য�োগ্য কৰ্ম্ম কৰে,এই কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিল�ো।তাৰ কাৰণে যিহুদীবিলাকে
ধৰ্ম্মধামত ম�োক ধৰি হধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।”(পাচঁ নি কৰ্ম্ ১৬:১৯,২১ পদ)
এন,এল,টি সংস্কৰণত তেওঁ বাক্যসমূহত এনেদৰে লিখিছে, “আৰু তেওঁল�োকে কৰা
ভাল কৰ্ম্মৰ দ্বাৰা তেওঁল�োক সলনি হ�োৱাৰ প্ৰমাণ।”যিহেতু প�ৌলে এই কথাত জ�োৰ
দিছে এনে লাগে যেন তেওঁৰ সহয�োগী,ৰ�োমৰ ক্লেমেন্টও একদৰেই ম�োকৰ্দম্মা মানিব
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লাগিব।মই উল্লেখ কৰিব বিচৰা পাছৰ নেতাজন হল আলেকজেন্দ্ৰিয়াৰ ক্নেমেট(১৫০২০০ খ্ৰীষ্টাব্দ)তেওঁ আলেকজেন্দ্ৰিয়া,ইজিপ্তৰ গীৰ্জাৰ নেতা আছিল আৰু নতু ন বিশ্বাসীক
নিৰ্দ্দেশ দিয়া বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্তৰ দায়িত্বত আছিল।তেওঁ অবিশ্বাসী সকলৰ বিষয়ে
লিখিছে, “যদিও তেওঁল�োকে এতিয়া ভাল কৰ্ম্ম কৰিছে,মৃত্যুৰ পাছত সেইবিলাকৰ
ক�োন�ো উপকাৰ নাই,যদিহে তেওঁল�োকৰ বিশ্বাস নাথাকে।”এইট�োও আজিৰ পৰিচৰ্য্যাত
লাগি থকা সকলৰ মাজত হৃদয়েৰে উল্লাসজনক বিষয় হব।আমি জান�ো ইতিমধ্যে
মই আগৰ অধ্যায়সমূহত উনুকিয়াই দিয়াৰ দৰে,অবিশ্বাসী সকলে যিমানেই ভাল
কৰ্ম্ম সম্পূৰ্ণ নকৰক কিয় তেওঁল�োকে তেতিয়াও ঈশ্বৰৰ অনন্তকলীয়া ৰাজ্যত প্ৰৱেশ
কৰিব ন�োৱাৰিব।এইট�ো ঈশ্বৰৰ আনুগ্ৰহ যাৰ বাবে আমি পৰিত্ৰাণ পাইছ�োঁ।যি কি
নহওক বিশ্বাসী সকলৰ প্ৰতি ক্লেমেন্টে কি লিখিছে চাওঁক, “যি ক�োন�োৱেই সত্যট�ো
আহৰণ কৰিছে আৰু নিজকে ভাল কৰ্ম্মৰ পৃথক কৰিছে তেওঁ অনন্তকলীয়া জীৱনত
পূৰস্কাৰ লাভ কৰিব।”কিছু মান ল�োকে শুদ্ধকৈ আৰু পৰ্য্যাপ্তৰুপত বুজে যে কেনেকৈ
ঈশ্বৰে জৰুৰী শক্তি প্ৰদান কৰে(পৰিত্ৰাণ পাবলৈ),কিন্তু পৰিত্ৰাণলৈ আগৰ দাই নিয়া
ভাল কৰ্ম্মৰ ওপৰত অলপমান গুৰুত্ব য�োগ কৰি তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ আশাৰ
বিষয়বিলাক পাবলৈ জৰুৰী প্ৰস্ততি কৰিবলৈ অকৃ তকাৰ্য্য হয়।আপ�োনাল�োকৰ কিছু মানে
হয়ত�ো ভাবিছে এইল�োকসকলে নতু ন নিয়ম নপঢ়াৰ দৰে লাগিছে,কিন্তু তেওঁল�োকে
পঢ়িছে। ইতিমধ্যেই ,ষ্টেট জিভাওছ ভাৰবিস্ছ নামৰ কিতাপত স্পষ্ট ম�োকডন্লাডে
উল্লেখ কৰিছে যে আলেকজেন্দ্ৰিয়াৰ ক্লেমেটে ২৩০০ টা উক্তি নতু ন নিয়মৰ তিনিখন
পুস্তকৰ পৰাই লৈছিল।
ইয়াত উল্লেখ কৰা আন ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত�ো এই কথাই একেই সত্য।তু লনামূলকভাৱে
মই কব লাগিব যে আজিকালি খ্ৰীষ্টিয়ান পুথিঘৰ বিলাকৰ বেছিভাগ পুথিয়েই বহু
কমসংখ্যক শাস্ত্ৰাংশ থাকে।এই কাৰনেই আমি আতঁ ৰি গৈছ�োঁ নেকি কাৰণ যিট�ো
জৰুৰী তাত আমি একেৰাহে লাগি থকা নাই।

আমাৰ অসম্পূৰ্ণ শুভবাৰ্তা
দুৰ্ভাগ্যবশত আমি শাস্ত্ৰৰ বেছিভাগ এনে উক্তি উল্লেখ কৰ�ো যেনে, “কিয়ন�ো
তু মি যদি নিজ মূখেৰে যীচু ক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰা আৰু ঈশ্বৰ যে তেওঁক
মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তু লিলে,ইয়াকে যদি হৃদয়েৰ বিশ্বাস কৰা তেন্তে পৰিত্ৰাণ
পাবা। ”(ৰ�োমীয়া ১০:৯ পদ) আমি স�োকসকলক কওঁ যে তেওঁল�োকে কৰিবলগীয়া
কামট�ো হল তেওঁল�োকে যাদুকৰী প্ৰাৰ্থনাট�ো মুখস্হ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁল�োক
মণ্ডলীৰ অন্তভূ ক্ত হয়।কিন্তু আমি যীচু ৰ নিজৰ বাক্যসমূহত মন�োয�োগ নিদিওঁ আৰু
নিশিকাওঁ? তেওঁ কৈছে, “আৰু মই যি কওঁ তাক পালন নকৰি ম�োক কিয় প্ৰভু
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প্ৰভু বুলি মাতা? ”(লূক ৬:৪৬ পদ)। আমি জনাৰ দৰে প্ৰভু মানে হল সৰ্ব্বোচ্চ
গৰাকী।ই মালিকীস্বত্বৰ অৰ্থ বহন কৰে।সেইবাবে যীচু ৱে সাৱধান কৰিছে ম�োক
প্ৰভু বুলি নামাতিবা কাৰণ ত�োমাল�োকে নিজ ইচ্ছাৰে জীয়াই থাকা।ম�োক মহান
ভাৱবাদী বা শিক্ষক বুলি মতাই ভাল যাতে ত�োমাল�োকে নিজকেই প্ৰতাৰণা নকৰা।”
এতিয়া আহক এই আল�োচনা আৰম্ভ কৰা উক্তিট�ো পুনৰ পৰীক্ষা কৰ�োঁ। যিবিলাকে
ম�োক প্ৰভু প্ৰভু ব�োলে,তেওঁবিলাক সকল�োৱে য়ে স্বৰ্গৰাজ্যত স�োমাব এনে নহয়.
কিন্তু যিজনে স্বৰ্গত থকা ম�োৰ পিতৃ ৰ ইচ্ছা পালন কৰে,সেইজনহে স�োমাব।( মথি
৭:২১ পদ) আমি আগতে উল্লেখ কৰাৰদৰে যীচু ক প্ৰভু বুলি ক�োৱা সকল�োৱে স্বৰ্গত
নাথাকিব।এইট�োৱে আমাক জ�োৰ দি কৈছে যে পাপীৰ প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা স্বৰ্গত স্হান
নিশ্চিত নকৰে। সেইক্ষেত্ৰত ম�োৰ প্ৰশ্নট�ো হল,স্বৰ্গৰাজ্যত ক�োন স�োমাব? যীচু ৱে
উত্তৰট�ো দিছে, “যি জনে স্বৰ্গত থকা ম�োৰ পিতৃ ৰ ইচ্ছা পালন কৰে সেইজনহে
স�োমাব।” (মথি ৭:২১)।কথাট�ো আকৰ্ষনীয়।এইবিলাক পলিকাৰনে ক�োৱা বাক্য
সমূহৰ সৈতে প্ৰায় একে।সেইবাবে এইয়া কেৱল যীচু ক স্বীকাৰ কৰাৰ দ্বাৰাই
নহয়,যীচু ক স্বীকাৰ কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰা এই দুয়�োটাৰ দ্বাৰাই,যিট�োৱে
আমাক স্বৰ্গলৈ লৈ যাব।আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হল তেওঁ
আমাক দিয়া অনুগ্ৰহৰ য�োগেদি আমাৰ নিজৰ জীৱন অস্বীকাৰ কৰি নিজকে নম্ৰ
কৰি আৰু তেওঁক প্ৰভু বুলি গ্ৰহণ কৰাট�ো।
এইট�ো স্বীকাৰ কৰাৰদৰেই সহজ,কিন্তু কঠিন অংশখিনি তেতিয়া আহে যেতিয়া
আমি নিজকে সম্পূৰ্ণৰপে
ু
তেওঁৰ প্ৰভু ত্বৰ সত্যতাৰ ফলাফলৰ মুখামুখি হওঁ।এতিয়া
চাওঁক কিয় মই এই বিষয়ট�োত মনেপ্ৰাণে জ�োৰ দিছ�োঁ, “সেইদিনা অনেকে ম�োক কব,
হে প্ৰভু ,হে প্ৰভু আমি ত�োমাৰ নামেৰে ভাৱ�োক্তি প্ৰচাৰ কৰা নাইনে? আৰু ত�োমাৰ
নামেৰে ভূ তব�োৰক খেদ�োৱা নাইনে? আৰু ত�োমাৰ নামেৰে অনেক পৰাক্ৰম কাৰ্য্য
কৰা নাইনে?তেতিয়া মই সিহঁ তক স্পষ্টকৈ কম,মই তহঁ তক কেতিয়াও জনা নাই,হে
অধৰ্মিচাৰীব�োৰ ম�োৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হ।”(মথি ৭:২২,২৩)
১৯৮০ চনৰ শেষৰফালে ঈশ্বৰে ম�োক এটা দৰ্শন দিলে।মই বহু ল�োকক দেখা
পাল�ো আৰু ইমানেই বৃহ- আছিল যে ইয়াৰ শেষ দেখা প�োৱা নগৈছিল।এইখন
এখন মানৱৰ সাগৰ আছিল।মই জানিছিল�ো যে তাত ক�োন�ো খ্ৰীষ্টাৰী বা খ্ৰীষ্টৰ
বিৰ�োধীল�োক নাছিল,ক�োন�ো নিজকে পাপী স্বীকাৰ কৰা ল�োক নাছিল,আন ধৰ্ম্ম পালন
কৰা ল�োক�ো নাছিল।ইয়াৰ পৰিবৰ্তে সকল�ো নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি পৰিচয় দিয়া
ল�োক আছিল।এই ল�োক স�োধবিচাৰৰ আসনৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল আৰু যীচু ৱে
ক�োৱা শুনিবলৈ সম্পূৰ্ণ আসা কৰিছিল,ত�োমালকৰ প্ৰভু ৰ আনন্দত প্ৰৱেশ কৰা,ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যলৈ,ইয়াৰ পৰিবৰ্তে তেওঁল�োকে এই বাক্য শুনিলে, “হে অৰ্ধামাচাৰীব�োৰ ম�োৰ
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ওচৰৰ পৰা দুৰ হ।”(মথি ৭:২৩)মই চূ ড়ান্ত আবাক আৰু ভয় তেওঁল�োকৰ
চেহেৰাত দেথা পাল�ো।আপ�োনাৰ অধিকাৰত নথকা নিশ্চিত পৰিত্ৰাণৰ ভাগৰ বিষয়ে
আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে নে?যেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণৰপে
ু বিশ্বাস কৰে য়ে আপুনি
স্বৰ্গলৈ যাবই বুলি তেনেক্ষেত্ৰত নৰকৰ অগ্নিলৈ আপ�োনাক বাহিৰ কৰি দিয়াট�ো
আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে নে? চিৰকাললৈকে আপুনি বা আপ�োনাক শিক্ষা দিয়া
ল�োকসকলে আপ�োনাৰ অনন্তকালৰ লক্ষ্যস্হানক সাধাৰনভাৱে ল�োৱাট�োও বিষয়ে
ভৰাই ৰাখিব।সাধকৰ বাবে প্ৰয়�োজনীয় যীচু ৰ সাৱধানৱানী অস্বীকাৰ কৰা ক�োন�ো
শিক্ষাৰ বাবে ঠাই আছেনে? আপুনি বুজিব পাৰেনে কিয় আমি ঈশ্বৰৰ সম্পূৰ্ণ
পৰামৰ্শ ঘ�োষণা কৰিব লাগে,কেৱল মাত্ৰ য�োগাত্মক দিশ বা ইয়াৰ লাভালাভৰ বিষয়
নহয়। হয় আমি ইয়াৰ লাভালাভ ভাল পাওঁ আৰু ইয়াক আনক কব লাগে আৰু
এইবিলাক উপদেশ কৰিব লাগে।কিন্তু শাস্ত্ৰৰ সকীয়নীক আৰু আজ্ঞাবিলাক অৱজ্ঞা
কৰাৰ মূল্যত নহয়,এবাৰ এখন সন্মিলনীত এইবিলাক সত্যতাৰ কথাৰ শিক্ষা দিবলৈ
আৰম্ভণিৰ কথা মনত পৰে যে, “স�োধবিচাৰৰ দিনা ক�োনেও যাতে ম�োক চি়ঞৰি
নকয় যে,কিয় তু মি ম�োক সত্যট�ো ক�োৱা নাছিলা? যেতিয়া নেকি তেওঁল�োকৰ তেজ
ম�োৰ হাতৰ পৰা ট�োপাট�োপে পৰি থাকিব!”
ম�োৰ সভা শেষ হ�োৱাৰ লগে লগেই এজন পালকে ম�োৰ ওচৰলৈ দুখ ম�োনেৰে
আহিল।আচলতে তেওঁ ক্ৰদ্ধ আছিল.তেওঁ কলে, “তু মি কেন�োকৈ পুৰনা নিয়মৰ
আদৰ্শ আমাৰদেৰে পৰিচৰ্য্যাকাৰীৰ ওপৰত দিবলৈ সাহস কৰিলা? ম�োৰ কেতিয়াবা
শুভৱাৰ্তা সম্পূৰ্ণৰপে
ু ঘ�োষণা নকৰাৰ বাবে হাতৰ পৰা তেজ ট�োপাট�োপে নপৰে।তেওঁ
স্পষ্টভাৱে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ য�োগাত্মক দিশট�ো ভাল পাইছে কিন্তু ঈশ্বৰৰ মুখামুখি
হ�োৱা অংশখিনিৰ পৰা আতঁ ৰত আছিল।মই কল�ো, মহাশয় প�ৌলে ইফিচীয়াৰ
ন�োতাবিলাকলৈ কি লিখিছে চাওঁক,” “বাইবেল ম�োৰ হাতত লৈ পাচঁ নি কৰ্ম্ম উলিয়াই
মই তেওংক পঢ়িবলৈ কল�ো,” “এই হেতু কে মইয়ে আটাইৰে তেজৰপৰা শুচি,ইয়াৰ
সাক্ষ্য আজি ত�োমাল�োকক দিছ�োঁ।কিয়ন�ো ত�োমালকক ঈশ্বৰৰ আটাই আলচ জনাবলৈ
পাছ নুহহঁ কিল�ো।”(পাচঁ নি কৰ্ম ২০:২৬,২৭ পদ)
তেওঁ ম�োৰ ফালে চক খাই মুৰ তু লি চালে,তেওঁৰ দুচক�ো আৰু মুখ বহুলকৈ
ম�োল খাই গল।তেওঁ কলে সকল�ো সময়তে মই নতু ন নিয়ম পঢ়ো কিন্তু মই এইট�ো
কেতিয়াও মন কৰা নাই।“ তাৰপাছত আমি বন্ধু ত্বৰ বাৰ্তালাপ কৰিল�ো।আমি খ�োজ
কাঢ়ি গৈ থাক�োতে মই উল্লেখ কৰিল�ো যে খ্ৰীষ্টত প্ৰত্যেকজন ল�োকক পৰিপক্ক হিচাপে
উপস্হাপন কৰিবলৈ আমি কেৱল শিক্ষা দিয়াই নহয় কিন্তু সাৱধান�ো কৰিব লাগিব।
(কলচীয়া ১:১৮ পদ)সাৱধানবাণী কি?সত্যতাৰ পৰা উলিয়াই য�োৱাট�ো,প্ৰৱঞ্চকৰ
দ্বাৰা কৰা প্ৰচাৰৰ বাৰ্তাদ্বাৰা প্ৰমাণনত ন�োহ�োৱালৈকে যিসকলে কেৱল নজকেই নহয়
প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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কিন্তু অসংখ্যজনক ধাৰ্মিকতাৰ পৰা বিপথে পৰিচালিত কৰে।পাচঁ নি কৰ্ম ২০ ৰ
বিৱৰনমতে প�ৌলে ইফিচীয়াৰ ল�োকলকলৰ সৈতে কিছু কাল আছিল।তেওঁ তেওঁল�োকক
অন্তৰৰ পৰা প্ৰেম কৰিছিল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাৰদ্বাৰা জানিছিল যে তেওঁলকক
স্বৰ্গৰ বাহিৰে আৰু কেতিয়াও লগ নাপায়,ভাবি চাওক আপুনি কিমান সাৱধানেৰে
বাক্য বাচিব,সেইব�োৰ আপ�োনাৰ সন্তানযেন ল�োকৰ প্ৰতি শেষ বাক্য বুলি জানি
প�ৌলৰ বিদায়ী নিৰ্দেশনাসমূহ আছিল, “ত�োমাল�োকে নজলৈ আৰু পবিত্ৰ আত্মাই
যি জাকৰ মাজত ত�োমাল�োকক অধ্যক্ষ পাতিলে,সেই গ�োটেই জাকলৈকেো� সাৱধান
হৈ ঈশ্বৰে নিজৰ তেজেৰে যি মণ্ডলীক কিনিলে,তাক প্ৰতিপালন কৰা।মই য�োৱাৰ
পাছত দুৰ্জ ন ৰাংকুকুৰব�োৰে ত�োমাল�োকৰ মাজত স�োমাই জাকলৈ নিৰ্দ্দয় আচৰণ
কৰিব,াৰু ত�োমাল�োকৰ মাজৰপৰাও ক�োন�ো ক�োন�ো মানুহ ওলাই সিহঁ তৰ পাছে পাছে
শিষ্যবিলাকক আকৰ্ষণ কৰি নিবলৈ বিপৰীত কথা কব,ইয়াক মই জান�ো।এতেকে
ত�োমাল�োকে পৰ দি থাকা আৰু মই যে চকু য�োৰে তিনি বছৰলৈকে দিনে ৰাতিয়ে
প্ৰতিজনক সচেতন কৰিবলৈ নেৰিল�োঁ তাক�ো স�োঁৱৰা। ”পাচঁ নি কৰ্ম্ম ২০:২৮,৩১
পদ।
কেনেকৈ এই ল�োকসকলে সত্যক বিকৃ ত কৰিব পাৰে?সম্ভৱ বাক্যৰে কিন্তু বেছিকৈ
হয়ত�ো কাৰ্য্যৰে।মন কৰক যে প�ৌলে কিদৰে ইফিচিয়াৰ ল�োকসকলক দিনে ৰাতিয়ে
তিনিবছৰকাল সাৱধান কৰাৰ বিষয়ে এনে থকা নাছিল আৰু ইয়াৰ শক্তিশালীভাৱে
অনুভৱ কৰিছিল।আক�ৌ আমি জ�োৰ দিয়া দেখা পাওঁ আমি একেৰাহে এইবিষয়সমূহত
লাগি থাকিব লাগিব।

প্ৰেম আৰু ন্যায়বিচাৰৰ ঈশ্বৰ
আমাৰ ৰুপকথাত আপুনি প্ৰৱঞ্চিত ব্যক্তিসকলৰ আঘাত আৰু দুখ অনুভৱ
কৰিব পাৰ্লে।আপুনি লনৰ অন্ধকুপৰ পূৰ্বাভাসত হুমুনিয়া পেলাইছে।আপুনি ১৩০
বছৰ অন্ধকাৰ আৰু অসংখ্য গৰমৰ আৰু গৰম অপৰিষ্কাৰ বায়ুৰ কথা ভাৱি নত
হৈছে।তথাপিত�ো সেইয়া তাৰ সৈতে অতু লনীয় যিট�োৰ সৈতে অসংখ্য পূৰষ
ু আৰু নাৰীয়ে
সন্মুখীন হব লাগিব যদিহে আশা সম্পূৰ্ণ বিষয়বিলাক ঘ�োষণা নকৰ�োঁ।আপ�োনাৰ
যদি মনত আছে,য়েইলিন মৰমিয়াল আৰু সৎ দুয়�োটাই আছিল।স�োধবিচাৰত প্ৰেম
প্ৰকাশিত হৈছিল এইট�ো কথাত যে তেওঁ দাপ�োনৰ প্ৰকৃ তি আৰু চৰিত্ৰ থকা কাৰ�ো
এফাবেলৰ নগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিয়া নাছিল।যদি তেওঁ দিলেহেতেঁ ন তেন্তে
সেই ল�োকজন বিকৃ ত আৰু সমগ্ৰ নগৰখনক দুখিত কৰিলেহেঁ তেন,ইয়াৰ সকল�ো
ৰখিয়াকে ধৰি। য়েইলিনৰ প্ৰেমে সকল�োল�োকক ৰক্ষা কৰিলে।ঠিক একে সময়তে
য়েইলিন সৎ আছিল যে যিদৰে দাপ�োনৰ প্ৰকৃ তি পাই তেওঁ সকল�ো যিসকলে য়েইলিনৰ
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কথা নামানে একেই লনৰ অন্ধকুপত পেলাব লগা আছিল।তথাপিত�ো ঈশ্বৰৰ প্ৰেমে
চয়তানৰ প্ৰকৃ তি থকা কাৰ�ো অনন্তকলীয়া নগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি দিব
ন�োৱাৰে।ইয়াৰ অস্হায়ী হব যদিহে তেওঁ চয়তানৰ ৰাজত্বৰ তলত থকা আৰু তাৰ
সঙ্গীসকলক যদি অনন্তকলীয়া অগ্নিৰ সৰ�োবৰত পেলাবলৈ শুকুম দিয়ে।তাৰ প্ৰকৃ তি
থকা সকল�োকে তাৰ সৈতে অনন্তকলীয়া অগ্নিৰ সৰ�োবৰত পেলাবলৈ হুকুম দিয়া
হব।ঈশ্বৰ ক্ষমাহীন আৰু ন্যায়ৱান হয় আৰু সদায় থাকিব আৰু তেওঁৰ গ�ৌৰৱ
জগতে জানিব।

প্ৰতাৰিতসকলৰ দণ
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১. এ
ই খণ্ডই পঢ়াৰ আগত আপুনি অনন্তকলীয়া স�োধবিচাৰৰ খ্ৰীষ্টিয়সকলে বুজিবলগীয়া
ম�ৌলিক শিক্ষা বুলি সংজ্ঞা দিলেহেতেঁ ন কি হব যেতিয়া আমি এইবিষয়বিলাকত
প্ৰৱেশ নকৰাকৈ ল�োকসকলক দিক্ষিত কৰিম?
২. বহু খ্ৰীষ্টিয়ানে আনক নৰকৰ সত্যতাৰ বিষয়ে কবলৈ অসমৰ্থ হয়,কাৰণ
তেওঁল�োকে স্বনাত্মক যাৰ তাৰ ধাৰণাৰ বাবে প্ৰতীয়মান হবলৈ ভয় কৰে।কিন্তু
এই বিষয়বিলাক উল্লেখ কৰাট�ো সচাকৈয়ে এটা সমবেদনা।এজন বিশ্বাসীৰ বাবে
(এজন ব্যক্তি হিচাপে আৰু গীৰ্জাৰ ব্যৱস্হাত)এই বিষয়ট�ো প্ৰেমৰ ঠাইৰ পৰা
সম্বোধন কৰিলে কেনে দেখা যাব?
৩.
আপুনি বিশ্বাস আৰু ফলৰ(বা কৰ্ম্ম) মাজৰ সম্পৰ্ক ক্নেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব?
যদি পৰিত্ৰাণ উপহাৰ হয় কিয় আমি যি কৰ�ো সেইট�ো আমি যি কৰ�ো তাৰ
প্ৰৱাঞ্চিত হয়?
৩. প
ঞ্চম অধ্যায়ত আমি এই ধাৰণাৰ আল�োচনা কৰিল�ো যে যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনুসৰণ
কৰিবলৈ ল�োৱা সিন্ধান্তই এজনৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ তাৰ অবিহনে আমি
শুভবাৰ্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহে বিতৰণ কৰাত আগ্ৰহী.যীচু কাৰ�োবাৰ জীৱনত
থাকিব। কিয় সাধাৰণভাৱে আত্মিক উপহাৰব�োৰ লাভ কৰি আমাৰ জীৱন
যাপন প্ৰণালী পৰিৱৰ্ত ন নকৰাকৈ থকা এটা জীৱনত কিয় খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি সমৰ্পিত
জীৱন এটা আচলতে বেছি মূল্যৱান?
৪. এ
তিয়ালৈকে আপুনি পৰিত্ৰাণ স�োধবিচাৰ,বৰ্ত মানৰ আমাৰ জীৱনে অনন্তকালত
পেল�োৱা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আপুনি যি শিকিলে সেই বিষয়ে চিন্তা কৰক।পঞ্চম
অধ্যায়ৰ অনুগ্হৰ প্ৰকৃ তিৰ ওপৰত সুখদৃষ্টিয়ে এই বিষয়বস্ত আগবঢ়াই নিবলৈ
আপ�োনাৰ ধাৰণাৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে?
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ভাগ ৩

অধ্যায় ৬

প্ৰকাণ্ড স্খলন
যিজনে শেষলৈকে সহি থাকে সেইজনেই পৰিত্ৰাণ পাব।
(মথি ২৪:১৩)
এতিয়া ভয়াতু ৰ ও দুতলীয়া জীৱনৰ য�োগেদি প্ৰতিফলন হ�োৱা সত্যতালৈ
আগবাঢ়ো। তেওঁল�োকে এটা সময়ৰ কাৰণে সচাঁকৈ য়েলাইনৰ পাছে পাছে গৈছিল।
তথাপি এজনে সঠিক অভিপ্ৰায়েৰে অনুসন্ধান কৰা নাছিল, আৰু আনজনে তেওঁৰ পথ
একবাৰে সলাই পেলাইছিল। দুয়�োজনৰে শেষ গতিট�ো মাৰাত্মক আছিল।
পঢ়ো যিট�ো আমি বিশ্বাস কৰ�োঁ বা বিশ্বাস কৰ�ো যিট�ো আমি পঢ়ো, মই এটা
কথা উদ্ঘাটন কৰিছ�োঁ যে এই অধ্যায়ত আল�োচনা কৰিব লগা কিছু মান বিষয়
ক�োন�ো ক�োন�ো শুভবাৰ্তামূখী ধৰ্ম্মীয় গ�োটৰ মাজত বিতৰ্কি ত হৈ আছে। যদি আমি
সত্যতালৈ হাবিয়াস ৰাখ�ো আৰু নিজক সাধুতাৰে চলাওঁ তেনেহলে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ
পুনখ
ু ানুপুংখ অনুসন্ধানে সকল�ো বিতৰ্কৰ ওৰ পেলাব। ভয়াতু ৰ আৰু দুতলীয়া জীৱন
সম্পৰ্কে বাইবেলে কি কয় তাক বিচাৰ কৰাৰ আগতে মই কওঁ যে, আপুনি মুকলি
হৃদয় আৰু খ�োলা মনেৰে পঢ়িবলৈ ইচ্ছুক হওঁক। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা জানিবলৈ আহ�োঁতে
আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধাবিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে যিট�ো পঢ়ো তাক বিশ্বাস
কৰাতকৈ যিট�ো কৰ�ো তাকহে আমি পঢ়ো। আমি বিশ্বাস কৰাট�োকে পঢ়িবলৈ ভাল
প�োৱা মানেই সত্যট�োক দাগ লগা আইনাৰে চাবলৈ পছন্দ কৰা।
ঈশ্বৰৰ বিষয়ে থকা মনেসজা ধাৰণা বা আমাৰ ধৰ্ম্মীয় গ�োটব�োৰে দিয়া শিক্ষাৰ
পৰা প�োৱা অশুদ্ধ জ্ঞানৰ পৰাই এই কলংকিত ফল প�োৱা যায়।
আপ�োনাল�োক নিৰন্তৰ হ�োৱা বুলি জানিল�ো। আপ�োনাল�োকে ইয়�োবৰ যুক্তিব�োৰক
অপ্ৰমানিত কৰিব ন�োৱাৰিলে। আপ�োনাল�োকে প্ৰজ্ঞা বিচাৰি পাইছে বুলি কেনেকৈ
দাবী কৰিব পাৰে? আপ�োনাল�োক পৰাজয় হ�োৱা হেতু কে ঈশ্বৰেই ইয়�োবলৈ উত্তৰ
আনিলে।প্ৰকৃ ততে ই তেতিয়া হয় যেতিয়া আমি ঈশ্বৰ ক�োন হয় এই বিষয়ে আমাৰ
এইট�ো এটা ভয়ঙ্কৰ কাৰণ যিয়ে আমাক মৰিচীকালৈ নিব। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ
ইয়�োবৰ প�োৱা যায়।
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এই উল্লেখিত বাইবেল খন মেলিব খ�োজ�োতে ঈশ্বৰৰ আত্মাই ম�োক ক�োৱা
শুনিল�ো, “ইয়�োবৰ পুস্তকখন মেলা আৰু ইয়াৰ বত্ৰিশ অধ্যায়ৰ পৰা পঢ়া।”তৎক্ষণাত
অধ্যায়ট�ো উলিয়াই দেখিল�ো যে ইয়াতে ইলীহূ ৰ বক্তৃ তাৰ আৰম্ভণ হৈছে।
অতি শ�োকজনক ঘটনাৰ সন্মূখীন হ�োৱা হেতু কে ঈশ্বৰৰ পথ সম্পৰ্কে তেওঁৰ
অনুভৱট�ো ক্ৰমে ক্ষীপ্ৰতাৰে বেয়ালৈ ঢাল খাইছিল। ঐশ্বৰিক জ্ঞানৰ কাৰণে ঈশ্বৰক
বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া তেওঁ নিজৰ তিক্তাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাকে ঈশ্বৰক চাইছিল(যাক�োব
১:২,৮ পদ) এই যুক্তিয়ে আত্মবিশ্লেষণলৈ ধাবিত কৰে।সিদিনাখন মই পঢ়া অংশৰ
আগৰক অধ্যায়ব�োৰত ইয়�োবৰ বন্ধু তিনিজনে দুখ-দুৰ্দশাৰ বাবে ইয়�োবক শান্তনা
দিবলৈ গৈ থিতাপি নথকা শিপাহীন,মনেসজা তত্ববিদ স্বৰুপ হৈ পৰিল।তেওঁল�োকৰ
কথাব�োৰে বিষয়ট�ো অধিক বেয়ালৈহে নিলে। তেওঁল�োকে ইয়�োবৰ যুক্তিসমূহক খণ্ডন
কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভ-সনাহে কৰিলে।
দলট�োৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কনিষ্টতম ইলীহূ ৱে ইয়�োব আৰু তেওঁৰ তিনিজন
বন্ধুৰ পৰা ঐশ্বৰিক জ্ঞানৰ কথা শুনিবলৈ বহুপৰ অপেক্ষা কৰি আছিল। কিন্তু
যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে,তিনি বন্ধুৰ কব লগীয়া কথা আৰু নাই। তেতিয়া শেষত
তেওঁ মুখ মেলিলে, “আপ�োনাল�োকে বক্তৃ তা দিয়া সময়ত মই ধৈৰ্য্যৰে শুনিছিল�ো আৰু
আপ�োনাল�োকে জ্ঞানৰ বাক্য অনুসন্ধান কৰ�োঁতে অপেক্ষা কৰিছিল�ো। মই মন�োয�োগ
দিছিল�োঁ আৰু”
অভিজ্ঞতা আমাৰ মতামত, শিপাহীন তত্ব হা অপৰিপক্ক ধাৰণাৰ সহায়েৰে
ঈশ্বৰৰ বাক্য শ�োধন কৰা হয়। আমি তেওঁৰ মন্ত্ৰণা শিক্ষাব�োৰ ধুসাৰিত কৰ�োঁ।
এইদৰে প্ৰভাৱিত হ�োৱা বিষয়ব�োৰ দুৰ্বোধ্য কৰা হয়। দৰাচলতে যি সকলে সত্যট�ো
জানিব খ�োজে তেওঁল�োকৰ পৰা তাক লুকুৱাই ৰাখ�োঁ। সেয়েহে ঈশ্বৰে ইয়�োব আৰু
তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গৰ ওপৰত অতি ক্ৰোধিত হৈছিল। এনেকি আজিও তেওঁ ক্ৰোধিত
হয় যেতিয়া আমি তেওঁৰ শিক্ষাব�োৰ ভূ ল ব্যখ্যা আন�ো। আমি মানুহব�োৰক সত্যট�ো
বুজাব পৰা আঁতৰাই ৰাখ�ো। ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ বাক্য ইয়�োবলৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ
প্ৰভু চাৰিটা অধ্যায় ব্যৱহাৰ কৰিছে। এবাৰ তেওঁৰ য�োগেদি ইয়�োবে অনুতাপেৰে
কৈছে, “মই জান�ো যে তু মি সকল�োৱেই কৰিব পাৰা, ক�োন�ো সংকল্প ত�োমাৰ অসাধ্য
নহয়।” এই জনে বিনাজ্ঞানেৰে ঈস্বৰৰ মন্ত্ৰণা গুপ্ততাৰে এইট�ো ক�োন? সেইদৰে কৰি
মই নুবজ
ু া নজনা ম�োৰ ব�োধৰ অগম্য অতি আচৰিত হৈ মই কল�ো, মিনতি কৰ�োঁ
শুনা মই কথা কওঁ, মই ত�োমাক স�োধ�োঁ,তু মি ম�োক ক�োৱা পূৰ্বে ত�োমাৰ বিষয়ে
মই কাণেৰেহে শুনিছিল�ো কিন্তু এতিয়া নিজ চকুৰে ত�োমা দেখিল�োঁ। এই হেতু কে
মই নিজকে ঘিনাইছ�োঁ ধূলি আৰু ছাইত বহি খেদ কৰিছ�ো।(ইয়�োব ২:৬ পদ)
ইয়�োবে কৈছে, “পূৰ্বে আনে ক�োৱাহে শুনিছিল�ো কিন্তু এতিয়া নিজ চকুৰে দেখিল�োঁ।”
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মনকৰ�োঁহক এই বাক্যত এক শক্তিশালী সত্যতা ৰ্নিহিত হৈ আছে। শাস্ত্ৰই কয় যে,
“প্ৰভু ক চাওঁতে চাওঁতে আমি গ�ৌৰৱৰ পৰা গ�ৌৰৱলৈ পৰিবৰ্ত ন কৰা হৈ আছ�োঁ।”(২
কৰিন্হীয়া ৩:৮ পদ)তেওঁৰ বিষয়ে শুন�োতে শুন�োতে নহয়। যীচু ৱেই ঈশ্বৰৰ জীৱিত
বাক্য। তেওঁক দেখা জনে তেওঁক আৰু তেওঁৰ পথক জনা। এইট�োৱেই এজন ব্যক্তিলৈ
প্ৰকাশিত সত্যই কৰা কাম। আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুন�ো কিন্তু সত্যট�ো বুজি ন�োপ�োৱা
লৈকে ইয়াৰে ক�োন�ো পৰিবৰ্ত ন নাহে। যেতিয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ জ্ঞান আমাৰ হৃদয়ত
প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াই আমি জানিল�ো বুলি চিঞঁ ৰি উঠ�োঁ। এই মূহৰ্ত্তত আমি জ্ঞানৰ
প�োহৰৰে আল�োকিত হওঁ আৰু ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্য লৈ ৰুপান্তৰিত হব ধৰ�োঁ।
এইট�োৱে সেই আত্মিক সত্য যিট�োৱে পাঁচনি প�ৌলক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ উৎসাহিত
কৰিছিল, “ময়�ো ত�োমালকৰ নিমিত্তে ধন্যবাদ কৰিবলৈ নেৰি,ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা কালত
ত�োমাল�োকৰ নাম উল্লেখ কৰি এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছ�োঁ যে, আমাৰ প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ
ঈশ্বৰে প্ৰতাপৰ পিতৃ য়ে নিজ তত্ব-জ্ঞানত, ত�োমাল�োকক জ্ঞানদায়ক আৰু প্ৰকাশিত
বাক্য ব�োধক আত্মা দিয়ক।”(ইফিচীয়া ১:১৫,১৭ পদ)পৰীক্ষা অহাৰ আগেয়ে
যদিও ইয়�োব ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিছিল তথাপি এতিয়াহে তেওঁ প্ৰকৃ ত জ্ঞান
লাভ কৰিছে। এতিয়াহে তেওঁ এক উচ্চতাৰ মাত্ৰতে ঈশ্বৰ জনাক বুজিব পাৰিছে।এ
বাৰ ইয়�োবৰ বন্ধু ইলিফজলৈ উদেশ্যি ঈশ্বৰে কলে, “ত�োমালৈ আৰু ত�োমাৰ দুজন
বন্ধু লৈ ম�োৰ ক্ৰোধ প্ৰজ্বলিত হৈছে,কাৰণ তেওঁল�োকে ম�োৰ বিষয়ে যথাৰ্থ কথা ক�োৱা
নাই।”(ইয়�োব ৪২:৭)। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বা তেওঁৰ শিক্ষাব�োৰক অশুদ্ধভাৱে
প্ৰকাশ কৰ�োঁ, প্ৰভু ৱে তাক সহজ ভাৱে গ্ৰহণ নকৰে। যিহেতু ই মূল শিক্ষাব�োৰ আঁৰত
ৰাখে আৰু ঈশ্বৰৰ ন্যায়ক আওবাটে নিয়ে। দেখা যায় যে,মানুহব�োৰে ততাতৈয়াকৈ
প্ৰকাশ কৰা তত্ব শিক্ষাব�োৰ আচহুৱা হয়। যিহেতু এই ব�োৰ শাস্ত্ৰীয় পৰামৰ্শৰ ওপৰত
অৱধাৰিত নাথাকে।কি যে ভয়ানক, যদি আমি নিৰ্দেশনা পাবলৈ বা শুধৰনি হবলৈ
ইচ্ছা নকৰ�োঁ কেনেকৈ সত্যট�ো জানিব পাৰিম?
ইয়�োবৰ পুস্তকৰ অধ্যায়ৰ শেষত প্ৰভু ৱে ম�োলৈ কিছু কথা কলে, যত বহু প্ৰশ্নৰে
উত্তৰ প�োৱা যায়। তেওঁ কলে, “পুত্ৰ ইয়�োব আৰু তেওঁৰ বন্ধুব�োৰে ম�োৰ বিষয়ে
ভু ল কথা বতৰা হওতে মই নিজকে তাত প্ৰকাশ কৰা নাই, তু মি লক্ষ্য কৰিলানে?
ক�োন�োবাই সত্যট�ো কবলৈ থিয় ন�োহ�োৱালৈকে ম�োৰ উপস্হিতি প্ৰকাশ প�োৱা নাছিল।”
ঈশ্বৰে ম�োৰ হৃদয়ত যি কথা কৈছিল তাৰ কাৰণে মই ভয়তে আছিল�ো, আৰু
তেওঁৰ কথাৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিব ধৰিল�ো। তেতিয়া আক�ৌ তেওঁৰ মাত
শুনিল�ো, “ইমানব�োৰ ব্যক্তিয়ে মণ্ডলীয়ে বা সম্প্ৰদায়ব�োৰে ম�োৰ উপস্হিতি আৰু
জীৱন সলনি কৰিব পৰা শক্তিক আস্বাদন কৰা নাই। তাৰ পৰিবৰ্তে ইয়�োব আৰু
তেওঁৰ বন্ধুবিলাকৰ নিচিনাকৈ নিজে সজা অৰ্থান্তৰ আৰু যুক্তি ব�োৰ হে প্ৰকাশ
প্ৰকাণ্ড
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কৰিলে।তেওঁল�োকৰ জ্ঞানহীন বাক্যৰে ম�োৰ শিক্ষাক ঢাকি ৰাখিলে।”যদি আমি ঈশ্বৰৰ
উপস্হিতি আৰু শক্তিৰ সত্যতাট�ো জানিব খ�োজ�ো, তেন্তে আমি সত্যৰ লগত আপ�োচ
নকৰাকৈ ইয়াক জানিব বিচাৰিব লাগিব।সেয়েহে ঈশ্বৰৰ ন্যায়বিচাৰৰ সম্পৰ্ক ত
শাস্ত্ৰই কি প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিলে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে
মনেসজা ধাৰণা, মূল্যবিহীন তত্ব বা পৰিবৰ্ত নকাৰী উপসৰ্গব�োৰক স্হান নিদিব।
তেওঁৰ পথ অৱল�োকন কৰা ঈশ্বৰৰ বাক্যত তেওঁক বিচৰাৰ আপ�োনাৰ চিন্তাধাৰাট�ো
তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিলে।

লাভৰ কাৰণে অনুসৰণ কৰা
প্ৰথমে দুতলীয়া জীৱনৰ অদৃষ্টতাৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰ�োঁহক। যীচু ৰ বাক্যলৈ
ঘুৰি অহাৰ বিষয়ে শেষৰ অধ্যায়ত থকা আল�োচনাট�োৰ পৰাই আমি আক�ৌ
আগবাঢ়িম,
“সেই(মহাবিচাৰ)দিনা অনেকে
নামেৰে ভাৱ�োক্তি প্ৰচাৰ কৰা
খেদ�োৱা নাইনে? আৰু ত�োমাৰ
তেতিয়া মই সিহঁ তক স্পষ্টকৈ
অধৰ্মাচাৰী ব�োৰ ম�োৰ ওচৰৰ

ম�োক কব হে প্ৰভু , হে প্ৰভু , আমি ত�োমাৰ
নাইনে? আৰু ত�োমাৰ নামেৰে ভূ তব�োৰক
নামেৰে অনেক পৰাক্ৰম কাৰ্য্য কৰা নাইনে?
কম মই তহঁ তক কেতিয়াও জনা নাই, হে
পৰা দূৰ হ।”(মথি ৭:২২,২৩ পদ)।

যীচু ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াট�ো NJKV অনুবাদে এনেদৰে কয়, “মই তহঁ তক একবাৰে
নাজান�ো, অধৰ্মাচাৰীব�োৰ ম�োৰ পৰা আঁতৰ হ।” এই অনুবাদৰ অৰ্থ মূল শব্দৰ
নিকট। অধাৰ্মিতা বা নীতিবিহীনতাৰ গ্ৰীক শব্দ anomia ই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বা বিধিৰ
বিপৰীত আচৰণক বুজায়। ঈশ্বৰৰ ক্ষমতাৰ সিংহাসনৰ ওচৰত সমৰ্পন ন�োহ�োৱাট�োক
বুজায়। যীচু ৱে অধাৰ্মিকতাৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে দম্ভৰ সব্দট�ো ব্যৱহাৰ কৰি কৈছিল,
সেইজন মানুহ নহয় যিজনে বাৰে বাৰে উজুটি খায় বা খ্ৰীষ্টত স্বাধীনতাৰ বাবে
সংঘৰ্ষ কৰাত শিশু হৈ থাকে। তেওঁ এনকুৱা এজন মানুহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে,
যিজনে ঈশ্বৰক সন্তোষ্ট কৰাৰ বিপৰীত জীৱন যাপন কৰে আৰু নিজৰ দায় এৰাব
পৰাকৈ মাত্ৰ ভাও ধৰে। সেয়েহে যীচু ৰ বাক্যই প্ৰতাৰিত হ�োৱাজনৰ কাৰণে ভাওনাৰ
দৰে শব্দ আৰু অবিশ্বাসীজনলৈ দুতলীয়া জীৱনৰ দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে।
যীচু ৰ উপদেশত এই ল�োক সমূহে ক্ৰোধ বিচাৰৰ ঘ�োষণা শুনিব আৰু নিন্দা
কৰাৰ ঠাইত সেই ঘ�োষণাই তেওঁল�োকৰ হৃদয়ত প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিব। এইট�ো
দৰকাৰী বিৰ্চাৰ্য্য যে আমি এই বিষয়ত ওপৰ�োৱা দৃষ্টি বা পাতলীয়া ভাৱে ৰাখিব
নালাগে। এইয়ে প্ৰভু ৰ সতৰ্কবাণী।
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আহক ওপৰৰ শাস্ত্ৰাংশত যীচু ৱে যি সকলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে,সেই দ্বিতীয়
গ�োটৰ বিষয়ে প্ৰতিদূৰত্বৰ পৰা দৃষ্টিপাত কৰ�োঁহক। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰি অহা
সেইসকলেই যি সকলে যীচু ৰ নামেৰে ভু তব�োৰক খেদাব।
এওঁল�োক ক�োন? প্ৰভু যীচু ৰ লগত ক�োন�ো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নথকাকৈ মাত্ৰ
ভু ত খেদাবৰ বাবে যীচু ৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰা, তেওঁল�োক পুৰষ
ু আৰু মহিলা হব
পাৰে নে? ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি নিশ্চয়ে পাঁচনিকৰ্ম পুস্তকখন চাব লাগিব।
যিহুদীবিলাকৰ এটা দলে নগৰে নগৰে ভ্ৰমণ কৰি দুষ্ট আত্মা খেদিবলৈ প্ৰভু যীচু ৰ
নাম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ ল�োকে ব্যৱহাৰ কৰা মন্ত্ৰট�ো আছিল,
“প�ৌলে প্ৰচাৰ কৰা যীচু ৰ নামেৰে আদেশ দিওঁ, ওলাই আহ।” স্কিবা নামেৰে
এজন যিহুদী প্ৰধান পুৰ�োহিতৰ সাতজন পুতেকে এনে কাম কৰিছিল। কিন্তু
যেতিয়া তেওঁল�োকে দুষ্ট আত্মা ধৰা এজন মানুহৰ ওপৰত ইয়াক প্ৰয়�োগ
কৰিছিল, তেতিয়া দুষ্ট আত্মাই কলে, “মই যীচু ক জান�ো আৰু প�ৌলক�ো
চিন�ো। কিন্তু তহঁ তন�ো ক�োন?” এই বুলি দুষ্ট আত্মা ধৰা মানুহজনে
তেওঁল�োকৰ ওপৰত জাপ মাৰি আটাইকেইটাক বশ কৰি বলেৰে পৰাজয়
কৰিলে, তাতে তেওঁল�োক উলঙ্গ আৰু খুন হৈ সেই ঘৰৰ পৰা পলাল, (পাঁচনি
কৰ্ম ১৯:১৩,১৬ পদ)।
এই ভূ ত খেদ�োৱা মানুহব�োৰৰ বাবে যীছু ৰ নামেৰে ভু ত খেদ�োৱাট�ো অসম্ভৱ
আছিল, এই কথাট�োত এটা সত্য প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে ভূ ত খেদাবলৈ কেৱল মাত্ৰ যীচু ৰ
নামেই যথেষ্ট নহয়। আচলতে যি জনা প্ৰভু ৰ দ্বাৰাই ভূ ত খেদ�োৱা হব, তেওঁৰ লগত
আপ�োনাৰ ওতঃপ্ৰোত সমন্ধ থাকিবই লাগিব। আপুনি খ্ৰীষ্টৰ ভক্ত সকলৰ ভিতৰত
এজন হব লাগে। এতিয়া আপুনি ভাৱিব পাৰে, কিন্তু যীচু ৱে কলে, “তেওঁল�োক
একেবাৰে নাজানে। তেওঁল�োক কেনেকৈ যীচু ৰ নামেৰে ভূ ত খেদালে আৰু আচৰিত
কৰ্ম্মব�োৰ কৰিলে? ই কেনেকৈ হব পাৰে? প্ৰকৃ ততে তেওঁল�োকে পৰিত্ৰাণ লাভালাভৰ
উদেশ্যে যীচু ৰ সৈতে সমৰ্পিত হৈছিল। কিন্তু তেওঁল�োক ব্যক্তিগত উপাৰ্জ নৰ মন�োবৃত্তিৰ
পৰা সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰত নাছিল।আনহাতে কিছু মানে ঈশ্বৰৰ অন্তৰট�ো জনা নাছিল,
তেওঁল�োকে কেৱল তেওঁৰ আৰ্শীবাদ আৰু শক্তিহে বিচাৰে।” প�ৌলে সতৰ্ক কৰি কয়,
“এইব�োৰ মানুহ ভ্ৰষ্টমন আৰু সত্যহীন হয়, তেওঁল�োকে ভক্তিক লাভৰ উপায় বুলি
ভাৱে। এনে ল�োকৰ পৰা পল�োৱা।”(১ তীমথিয় ৬:৫ পদ)এইব�োৰ মানুহে ব্যক্তিগত
লাভৰ কাৰণে যীচু ক ব্যৱহাৰ কৰে, সেয়ে তেওঁল�োকৰ ঈশ্বৰ ভক্তি আছিল উৰ্পাজন
মুখী,প্ৰেমৰ অভিপ্ৰায়েৰে নহয়। আমি পঢ়ো যে যীচু ৱে তেওঁল�োকক নাজীনিব কিন্তু
যিজনে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে সেইজনেই তেওঁৰ জনা ল�োক। (১ কৰিন্হীয়া ৮:৩ পদ)
প্ৰকাণ্ড

121

ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা তেওঁ জনা হয়। ইয়াত জনা শব্দট�োৰ অৰ্থ কাৰ�োবাক বিশেষভাৱে
জনাট�োহে কাৰণ ঈশ্বৰে প্ৰত্যেকৰ বিষয়ে সকল�োকে জানেই তেওঁ সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বৰ
হয়।কিন্তু ইয়াত আন্তৰিক সমন্ধৰ কথাহে বুজাইছে। ক�োন�োবাই যদি প্ৰকৃ ততে ঈশ্বৰক
প্ৰেম কৰে (মৰম চেনেহৰ সৈতে একান্ত বাধ্যতাৰ সৈতে, আৰু তেওঁৰ আৰ্শীবাদলৈ
দৃঢ়তাৰ সৈতে) ঈশ্বৰে তেওঁকহে জানে ঈশ্বৰৰ আত্মীয়কতাৰ আৰু প্ৰেমৰ য�োগ্য বুলি
স্বীকৃ তি দিয়ে আৰু তেওঁক ঈশ্বৰে নিজৰ কৰি লয়। যীচু ৱে স�োধবিচাৰৰ দিনা গ�োট
খ�োৱা ল�োকক কব, “মই তহঁ তক নাজান�ো।”
সেয়েহে যিজনে ঈশ্বৰক প্ৰেম নকৰে যিট�ো একান্ত বাধ্যতা,আন্তৰিক স্নেহ আৰু
কৃ তজ্ঞতা নথকাৰ প্ৰমাণ। সেইজনক পিতৃ ঈশ্বৰৰ বা যীচু ৱে ব্যক্তিগতভাৱে নাজানিব।
যদিও তেওঁল�োক পৰিত্ৰাণৰ বাবে তেওঁত ইচ্ছা কৰিছিল।যীচু ক প্ৰেম কৰা মানে
আপ�োনাৰ জীৱন তেওঁৰ কাৰণে সমৰ্পন কৰা। আপুনি নিজৰ কাৰণে নহয় কিন্তু
খ্ৰীষ্টৰ কাৰনেহে জীয়ে।
যিহুদা এজন উদাহৰণ হয়। তেওঁ যীচু ৰ সৈতে লগ হৈছিল। তেওঁৰ পাছত
যাবলৈ যিহুদাই ডাঙৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লগা হৈছিল, তেওঁ যে যীচু ক প্ৰেম
কৰিছিল,ইয়ে তাক প্ৰমাণ কৰে। যিহুদাই যীচু ৰ পৰিচৰ্য্যাত য�োগ দিবলৈ সকল�ো
এৰি থৈ গুৰুজনাৰ পাছে পাছে গৈছিল। তেওঁ তাড়না কালত আৰু অন্য শিষ্যসকলে
এৰি য�োৱা(য�োহন ৬-৬৬ পদ)সময়ত�ো যীচু ৰ লগত আছিল। তেওঁ এৰি য�োৱা
নাছিল,তেওঁ ভূ তব�োৰ খেদাইছিল, ৰ�োগীব�োৰক সুস্হ কৰিছিল আৰু শুভবাৰ্তা ঘ�োষণা
কৰিছিল(লূক ৯-১) যদিও প্ৰথমৰ পৰাই যিহুদাৰ মন�োভাৱ শুদ্ধ নাছিল। তেওঁ
নিজৰ লাভ বিচৰা স্বভাৱৰ বাবে কেতিয়াও অনুতাপ কৰা নাছিল। তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ
প্ৰকৃ ত ৰুপট�ো, কিছু মান কথা আৰু কামৰ দ্বাৰাই উন্মোচিত হৈছিল, “আপ�োনাল�োকে
ম�োক কি দিবলৈ ইচ্ছা কৰে?”(মথি ২৬-১৫) সুবিধা আদায়ৰ কাৰণে মিছলীয়া ও
ত�োষাম�োদকাৰী হল(মথি ২৬-২৫) যীচু ৰ পৰিচৰ্য্যাৰ ভৰালৰ পৰা নিজৰ কামৰ
কাৰণে ধন ললে,(য�োহন ১২-৪,৬) আৰু তেওঁৰ দ�োষব�োৰ য�োগ হৈ থাকিল। যদিও
তেওঁ তিনিবছৰ ছমাহ গল যীচু ৰ শিষ্য হিচাপে যীচু ৰ লগতে আছিল তথাপিও তেওঁৰ
যীচু ৰ লগত অন্তৰস্হ সমন্ধ নহল। এই কাৰনে যীচু ৱে কৈছিল, “মই ত�োমাল�োক
বাৰ জনক মন�োনীত কৰা নাই নে? কিন্তু ত�োমাল�োকৰ মাজত�ো এজন দিয়াবল
আছে। চিম�োনৰ পুত্ৰ ইষ্কাৰিয়�োতীয়া যিহুদাৰ বিষয়ে তেওঁ এই কথা কলে।” (য�োহন
৬:১০,৭১ )
যিহুদাৰ নিচিনাকৈ যি সকলে পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰণে মহৎ মহৎ ত্যাগ কৰে, আনকি
চয়তানৰ বন্ধনৰ পৰা ল�োকসমূহক মুক্ত কৰে, ৰ�োগীব�োৰক সুস্হ কৰে, শুভৱাৰ্তা
প্ৰচাৰ কৰে, পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে যীচু ক বিশ্বাস কৰে কিন্তু যীচু ৰ সৈতে অন্তৰস্হ
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পৰিচয় নাই। তেওঁল�োকৰ সকল�ো কাম নিজা লাভৰ উদ্দেশ্যে কৰা হয়, কিন্তু
ঈশ্বৰ প্ৰেমৰ কাৰণে নহয়। এয়ে আমাৰ ৰুপকত দুতলীয়া জীৱনৰ নিশ্চিত বৰ্ণনা
দিয়ে। তেওঁ য়েলাইনক অনুসৰণ কৰা কাৰণ এয়ে যে, তেওঁ তেওঁক দিয়া প্ৰভাৱ
আৰু শক্তিক প্ৰেম কৰিছিল। আৰম্ভণীৰ পৰাই তেওঁৰ আচৰণব�োৰ য়েলাইনৰ প্ৰতি
মনে প্ৰেমত শিপাব ন�োৱাৰিলে। এইব�োৰেই অতিকৈ নিন্দাৰ বিষয় হৈছে। যীচু ৱে
যিহুদাৰ কথা কৈছিল, “সেই মানহৰ জন্ম ন�োহ�োৱা হলেই তেওঁৰ ভাল আছিল।”
(মথি ২৬:২৮ পদ)।ধৰ্ম্মীয় নেতাসকল যি সকলে উপাৰ্জ নৰ মন�োভাৱেৰে আৰু
মানুহব�োৰৰ পৰা সুবিধা ল�োৱাৰ উদেশ্যে ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্য্যা কৰে তেওঁল�োকলৈ প্ৰভু ৱে
কৈছে, “ত�োমাল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ”(মথি ২৩:১৪ পদ)।দুতলীয়া জীৱনৰ এই পুৰষ
ু
মহিলা সকলে নিজকে নৰকৰ আটাইতকৈ অন্ধকাৰ আৰু সবাত�োতকৈ যাতনাদায়ক
ঠাইত আৱিষ্কাৰ কৰিব।

পৰিত্ৰাণ ত্যাগ কৰা
ইতিমধ্যে আমি কৰা আল�োচনাত দুতলীয়া জীৱনৰ বিষয়ে আমাৰ ৰুপক কাহিনীত
স্পষ্টভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। যি কি নহওক, ভয়াতু ৰ জীৱনট�ো কি? য়েইলাইনৰ
সৈতে তাইৰ এক সচাঁ সম্পৰ্ক আছিল এনেকি তেওঁক প্ৰেম কৰিছিল তথাপি শেষলৈকে
তাই স্হায়ী হব ন�োৱাৰিলে।
শাস্ত্ৰই এই কথাট�ো কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰে? আহকচ�োন এই প্ৰশ্নট�োৰ ওপৰত
যিহিস্কেল ভাৱবাদীৰ কথাৰে আমাৰ পৰীক্ষাট�ো আৰম্ভ কৰ�োঁ। “কিন্তু ধাৰ্মিকে তেওঁৰ
ধাৰ্মিকতাৰ পৰা ঘূৰি অপৰাধ কৰে, আৰু দুষ্টই কৰা আটাই ঘিনলগীয়া কাৰ্য্যৰ
দৰে কাৰ্য্য কৰে তেন্তে জীয়াই থাকিবনে?তেওঁ কৰা ধৰ্মকৰ্মব�োৰৰ ক�োন�োট�োকে
স�োঁৱৰণ কৰা নাযাব,তেওঁ কৰা অপৰাধতেই আৰু তেওঁ কৰা পাপতেই তেওঁ
মৰিব।”(যিহিস্কেল ১৮:২৮)।প্ৰথম কথা, ঈশ্বৰে এজন ধাৰ্মিক মানুহক কথা কৈছে,
ধাৰ্মিক আছিল�ো বুলি নিজকে ভাৱি থকাজনক নহয়। ইয়াত সন্দেহ নাই যে এইজন
মানুহ সেই একেজন নহয় যিজন আমি আল�োচনা কৰা আগৰ অধ্যায়ত ঠগ খাইছিল
বা প্ৰতাৰিত হৈছিল।
ঈশ্বৰে কয়, “এই মানুহজনৰ ধৰ্মকৰ্ম্মৰ ক�োন�ো কথাকে তেওঁ স�োঁৱৰণ নকৰিব।ঈশ্বৰে
কিবা এটা পাহৰা মানে বিষয়ট�ো কাহানিও নঘটা নিচিনা। আমি কওঁ ঈশ্বৰে আমাৰ
পাপব�োৰ পাহঁ ৰ�োতে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ যিমান দূৰ সিমান দূৰত তাক থয়,আৰু
পাহৰিনিৰ গৰ্ভ ত আমাৰ পাপব�োৰক কৱৰস্হ কৰে,যিট�ো তেওঁ নিশ্চয়কৈ কৰে।
তেওঁ কয়, সিবিলাকৰ পাপ আৰু সিবিলাকৰ অধাৰ্মিকতাৰ কৰ্ম্মব�োৰ মই কেতিয়াও
স�োঁৱৰণ নকৰিম।”(ইব্ৰী ৮:১২ পদ)।যীচু ক আমি প্ৰভু ৰুপে গ্ৰহণ কৰিলে ঈশ্বৰে
প্ৰকাণ্ড

123

আমাৰ পাপব�োৰ পাহৰে। চয়তানে আমাক জগৰীয়া বা দ�োষী কৰিবলৈ চেষ্ঠা
কৰে,কিন্তু ঈশ্বৰে কয়, আমাৰ পাপব�োৰ কেতিয়াও স�োঁৱৰণ কৰা নাযাব। অৰ্থাৎ
আমি যেন এটিও পাপ কৰা নাই,তেনেকুৱা তেওঁ ভাৱিব। হয় ইয়াৰ ওল�োটাট�োও
সত্য হয়। যেতিয়া ঈশ্বৰে কয় এজন মানুহৰ ধৰ্মকৰ্ম্মব�োৰ স�োঁৱৰণ কৰা নায়াব
তেওঁ ইয়াকে বুজাব খ�োজে যে, তেওঁ যে কেতিয়াবা মানুহজনক জানিছিল তাক
পাহৰিব। সম্পৰ্কট�ো নাইকিয়া হব।
এতিয়া পৰিত্ৰাণৰ পথৰ পৰা ভ্ৰান্ত হ�োৱা এজন বিশ্বাসীৰ সমন্ধে শাস্ত্ৰই কি কয়
আহক,তাকে মিহিকৈ অধ্যয়ন কৰ�ো। পাঁচনি যাক�োৱে লিখিছে, “হে ম�োৰ ভাইবিলাক,
ত�োমাল�োকৰ মাজৰ ক�োন�োৱে সত্যৰ পৰা ভ্ৰান্ত হলে যদি ক�োন�োবাই তেওঁক ফিৰাই
আনে, তেন্তে যিজনে পাপীক তেওঁৰ পথ ভ্ৰান্তিৰ পৰা ফিৰাই আনে তেওঁ এটি প্ৰাণক
মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব আৰু পাপসমূহ ঢাকিব ইয়াকে তেওঁ জানক।”(যাক�োৱ
৫:১৯,২০ পদ)।এই বাক্যত মনকৰিবলগীয়া দিশ ট�োৱে দেখুৱাই, “হে ভাইবিলাক
ত�োমাল�োকৰ মাজৰ ক�োন�োৱে.......।” যিবিলাকে নিজক কেৱল খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি
ভাৱে তেওঁল�োকৰ কথা যাক�োবে ক�োৱা নাই। সত্যৰ পথৰ পৰা ভ্ৰান্ত হ�োৱা বিশ্বাসী
সকলৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে। এই অংশট�োত সত্যৰ পৰা ভ্ৰান্ত হ�োৱাজনক এজন
পাপী বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। এইট�োৱেই নতু ন জন্ম প�োৱা বুলি নুবজ
ু ায় কিন্তু
তেওঁ চিৰন্তণ পাপত আছে আৰু বাধ্যতালৈ আহিবৰ প্ৰয়�োজন আছে। যাক�োবে স্পষ্ট
কৰিছে যদি তেওঁ ভ্ৰান্ত পথতে থাকে তেন্তে ইয়াৰ চু ড়ান্ত পিৰনতি হব আত্মাৰ
মৃত্যু, আত্মা হেৰুৱা, যদি অনুতাপেৰে ঈশ্বৰলৈ মন পালটন নাথাকে। হিত�োপদেশে
ইয়াক দৃঢ় কৰিছে, “যি মানুহে সুবিবেচনাৰ পথ এৰি ভ্ৰমণ কৰে তেওঁ মৃতবিলাকৰ
সমাজত থাকিব।”(হিত�োপদেশ ২১:১৬) ধাৰ্মিকতালৈ মনপালটন নকৰাকৈ ঈশ্বৰৰ
পথৰ পৰা ভ্ৰান্ত হ�োৱজনৰ বিষয়ে যাক�োৱৰ কথাকে হিত�োপদেশত দৃঢ়তাৰে দেখুৱাই
যে, সেইজনৰ কাৰণে অন্তিম ঠাই হব মৃত্যুৰ সদন। যিট�ো নৰক –অৰ্থাৎ অগ্নিৰ
সৰ�োবৰ।

জীৱন পুস্তক
নৱবিধানত জীৱন পুস্তক সম্পৰ্ক ত আঠবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে।প�ৌল আৰু য�োহনে
লিখিছে যে, “যি সকলে যীচু ৰ লগত সদাকাল থাকিব, সেইসকল ল�োকৰ নাম সেই
জীৱন পুস্তকত লিপিবদ্ধ হব।”
আমি নতু ন জন্ম প�োৱাৰ মূহূৰ্ততে আমাৰ নামব�োৰ ইয়াত লিখা যায়।এইখন
কিতাপৰ চতু ৰ্থ অধ্যায়ত থকা এফ্ৰচিনিৰ সাক্ষ্যট�ো মনত পেলাওকচ�োন, এই গ্ৰীক
যুৱতী গৰাকীয়ে নিজৰ জীৱন যীচু ক দিছিল আৰু পিতৃ ঈশ্বৰে তাইৰ নাম জীৱন
124

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

পুস্তকত লিখি কৈছিল, “আমাৰ পৰিয়াললৈ আদৰণি।” একে দৰে প�ৌলে বিশ্বাসী ভাই
এজনলৈ লিখিছে, “তদুপৰী হে সত্য লগৰীয়া ত�োমাক�ো নিব�োদন কৰ�োঁ তু মি সেই
ভনী দুজনীক সহায় কৰা কিয়ন�ো ক্লীমেন্ত আদি কৰি ম�োৰ যি সহকাৰী বিলাকৰ
নাম জীৱন পুস্তকত নিখা আছে, তেওঁ বিলাকে সৈতে সেই দুজনীও শুভবাৰ্তাত ম�োৰ
সহিত প্ৰাণপন কৰিছিল।”(ফিলিপীয়া ৪:৩ পদ)
ইয়াৰ ওল�োটাট�োও সত্য হয়।অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম জীৱন পুস্তকত লিখা হ�োৱা
নাই তেওঁল�োক হেৰাল। প্ৰকাশিত বাক্যত কয় যে, “আৰু জীৱন পুস্তকত যি ক�োন�োৰ
নাম প�োৱা নগল,তাক সেই অগ্নিৰ সৰ�োবৰত পেল�োৱা হল।” (প্ৰকাশিত বাক্য
২০:১৫ পদ) যিসকলে ঈশ্বৰৰ অনন্ত নগৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পাব তেওঁল�োকৰ কথা
গুৰুত্ব সহকাৰে য�োহনে কৈছে, “কেৱল যিবিলাকৰ নাম সেই মেৰ প�োৱালিৰ জীৱন
পুস্তকত লিখা আছে তেওঁল�োকেহে স�োমাব।” (প্ৰকাশিত বাক্য ২১:২৭)।বাকী সকলে
নিজকে মৃত্যুৰ উপত্যকাত দেখা পাব।
প্ৰকাশিত বাক্যৰ তৃ তীয় অধ্যায়ত যীচু ৱে এটা মণ্ডলীক কথা কৈছে, এটা নগৰৰ
নহয় হেৰাই থকা মানুহৰ দলক নহয়, ভু ৱা দেৱতাৰ উপাসক সকলক নহয় আৰু
নামমাত্ৰ মণ্ডলীক�ো নহয়, সচাঁ অৰ্থত যিসকল তেওঁৰ নিজৰ হয় তেওঁল�োককক তেওঁ
কথা কৈছে,তেওঁ বগা বস্ত্ৰেৰে বিভু ষিত হব। আৰু মই জীৱন পুসস্তকৰ পৰা তেওঁৰ
নাম নুগুচাম(প্ৰকাশিত বাক্য ৩:৫ পদ)
এমপ্লিফাইড বাইবেলে তেওঁৰ এই বাক্যশাৰী এনেদৰে কয়, “জীৱন পুসস্তকৰ পৰা
তেওঁৰ নাম মচি নেপেনাওঁ বা নাইকিয়া নকৰ�ো।” মচি প�োল�োৱা শব্দট�ো আপুনি
মন কৰিলেনে? মচিব লগা হ�োৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এয়ে যে জীৱন পুস্তকত আগেয়ে
আপ�োনাৰ নামট�ো লিখা হৈছে।
যীচু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰাৰ য�োগেদি যিসকলে প্ৰকৃ ততে নতু ন জন্ম পালে,তেওঁল�োকৰ
নামহে জীৱন পুস্তকত লিখা হয়। অবিশ্বাসী সকলৰ আনকি যীচু ৰ পথত নচলা
মিছলীয়া সকলৰ নাম এই জীৱন পুস্তকত লিখা নহয়, সেয়ে তেওঁল�োকৰ নাম মচি
প�োল�োৱাৰ কথা আহে।

এক গম্ভীৰ দৰ্শন
বিংশ শতিকাত এজন সাধু পুৰষ
ু আছিল যি জনে সত্তৰ বছৰৰ ওচৰা-ওচৰি
ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্য্যাত বিশ্বাসীভাৱে সেৱা কৰিছিল। তেখেতৰ ছপা হ�োৱা কিতাপৰ
সংখ্যা,ছশ পঞ্চাছ লাখতকৈ অধিক আৰু তেখেতৰ বাইবেল স্কু লৰ পৰা স্নাতকৰ সংখ্যা
বিশ হাজাৰতকৈ বেছি। তেখেতৰ এনেব�োৰ প্ৰভৱে খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰত এক ভীতিস্তম্ভ
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স্বৰুপ,তেকেতৰ এখন কিতাপত এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰকাশ পাইছিল। তেখেত ১৯৫২
চনত লিখিছিল, যীচু ৱে তেখেতক এক দৰ্শনত দেখা দি তেখেতৰ পৰিচিত এজন
পালকৰ সহধৰ্মিনীক দেখুৱাইছিল, যি জনীয়ে এক মিছা ধাৰনাত আছিল যে,
তাইৰ দক্ষতা আৰু স�ৌন্দৰ্য পৰিচৰ্য্যা কাৰ্য্যত নষ্ট হৈ আছে। এই জগতত পাব পৰা
খ্যাতি,জনপ্ৰিয়তা আৰু সম্পত্তিৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁ সুখ পাইছিল। এদিনাখন তেওঁ
নিজ স্বামীক ত্যাগ কৰি তেওঁ কামনা কৰা সফলতা বিচাৰি ওলাই গৈছিল।
প্ৰভু ৱে এই পৰিচৰ্য্যাকাৰীজনক বিশেষ বাৱে কৈছিল, “এই মানুহজনী ম�োৰ
সনেতান আছিল।” আৰু তাইৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে বুলি কৈছিল।তেখেতৰ
কিতাপৰ উদ্ধৃতি তলত দিয়া হল।
“প্ৰভু তাইৰ কি হব?” মই সুধিল�ো। “তাই যত ক্ৰন্দন আৰু দাঁত কৰচিন থকা
নৰকত চিৰদিন কটাব লাগিব।” তেওঁক উত্তৰ দিলে। আৰু মই সপ�োনত দেখিল�োঁ,
তাই নৰকৰ গাতলৈ নামি গৈছে। মই তাইৰ হৃদয়বিদাৰক চিৎকাৰ শুনিবলৈ পাল�োঁ।
“এই মানুহজনী ত�োমাৰ সন্তান আছিল, প্ৰভু , তাই পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল
আৰু পৰিচৰ্য্যাত�ো ভাগী আছিল, তথাপি তু মি তাইৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা নকৰিবলৈ কলা
মই এয়া বুজিব পৰা নাই।”
প্ৰভু ৱে ম�োক এই বাক্য স�োঁৱৰালে, “ক�োন�োৱে যদি নিজ ভাইক মৃত্যুজনক
ন�োহ�োৱা পাপ কৰা দেখে, তেন্তে তেওঁ যাচনা কৰিব,আৰু তেওঁক অৰ্থাৎ মৃত্যু জনক
ন�োহ�োৱা পাপ কৰা ল�োকৰ জীৱন দিব। মৃত্যুজনক পাপ আছেই, তাৰ বিষয়ে
নিবেদন কৰিবলৈ মই নকওঁ,(য�োহন ৫:১৬ পদ)।” মই কল�ো, “কিন্তু মই বিশ্বাস
কৰ�োঁ যে, এই বাক্যত শাৰীৰিক মৃত্যুৰ কথা ক�োৱা হৈছে,কিন্তু যদিও তেওঁ পাপ
কৰিলে, তেওঁৰ পৰিত্ৰাণ হব।”
“কিন্তু সেই বাক্যই শাৰীৰিক মৃত্যুৰ কথা বুজ�োৱা নাই-”প্ৰভু ৱে আঙু লিয়াই
দিলে। “তু মি কিবা এটা তাৰ লগত য�োগ কৰিছা” যদি তু মি ১ ম য�োহন পঞ্চম
অধ্যায়লৈ সম্পূৰ্ণ ৰুপে অধ্যয়ন কৰা তেন্তে দেখিবা যে ইয়াত জীৱন আৰু মৃত্যুৰ
কথা ক�োৱা হৈছে-আত্মিক জীৱন আৰু আত্মিক মৃত্যু-আৰু ই আত্মিক মৃত্যুক
বুজাইছে। এইট�োৱে এজন বিশ্বাসীয়ে কৰা মৃত্যুজনক পাপৰ কথা বুজায়,সেয়ে মই
কওঁ যে, ইয়াৰ কাৰণে তু মি প্ৰাৰ্থনা নকৰিবা। সেই মানুহজনীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা
নকৰিবলৈ কৈছিল�ো কাৰণ তাই মৃত্যুজনক পাপ কৰিলে।
এইট�োৱেই ম�োৰ তত্ব জ্ঞানত অসুবিধা দিছে। প্ৰভু অলপ বহলভাৱে বুজাই
কবনে? মই সুধিল�ো কেতিয়াবা আমাৰ তত্ব শিক্ষাত বাধাৰ প্ৰয়�োজন হয় যেতিয়া
ই শাস্ত্ৰত নথকা বাক্য হয়। যীচু ৱে ম�োক তলৰ বাক্যটি স�োঁৱৰালে,(ইব্ৰী ৬:৪-৬)
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কিয়ন�ো যিবিলাকে এবাৰ প�োহৰ প্ৰাপ্ত হল স্বৰ্গীয় দানৰ আস্বাদ পালে, পবিত্ৰ
আত্মাৰ ভাগী হল আৰু ঈশ্বৰৰ মঙ্গল বাক্যৰ আৰু ভাৱী যুগৰ নানা শক্তিৰ আস্বাদ�ো
পালে,
তেওঁবিলাকে যদি ধৰ্ম-ভ্ৰষ্ট হয়, তেন্তে মন পালটনৰ অৰ্থে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ
পুত্ৰক নিজৰ অৰ্থে নতু নকৈ ক্ৰু চত দিয়ে আৰু প্ৰকাশ ৰুপে নিন্দাৰ পাত্ৰ কৰে।
ওপৰৰ শাস্ত্ৰাংশত মন কৰিব লগা অৰ্হ তাসমুহ আছে প্ৰথমতে, বিশ্বাসৰ পৰা খহি
পৰাজন প�োহৰ প্ৰাপ্ত হ�োৱা আৰু স্বৰ্গীয় দানৰ আস্বাদ প�োৱা হব লাগিব। ই স্বৰ্গীয়
দান বুলি যীচু ক গ্ৰহণ কৰিছিল। দ্বিতীয়তে মানুহজন পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হব
লাগিব। তৃ তীয়তে তেওঁ ঈশ্বৰৰ মঙ্গল বাক্যৰ আৰু ভাৱীযুগৰ নানা শক্তিৰ আস্বাদ
পাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে, ইয়াত বিশ্বাসৰ শিশুসকলৰ নহয় কিন্তু
পৰপক্ক বিশ্বাসীসকলৰ কথা ক�োৱা হৈছে।
এটা সময়ৰ কথা কিছু মান মানুহে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি কান্দি কান্দি কৈছিল
যে, তেওঁ ল�োকে আৰু প্ৰভু ৰ সেৱা নকৰে, কিন্তু পিছত তেওঁল�োকে গভীৰ শ�োক
আৰু অনুতাপ কৰিলে। যেতিয়া তেওঁল�োকে ওপৰত দিয়া শাস্ত্ৰাংশৰ মুখামুখি হল আৰু
কিছু মানে তেওঁল�োকৰ বাইবেলত শাস্ত্ৰাংশট�ো চিন দি ললে। যি কি নহওক নিজৰ
অজ্ঞানতাৰ কাৰণে শিশুব�োৰ কেতিয়াবা এনে মুৰ্খৰ কাম কৰে, কিন্তু প্ৰভু ৱে তাক
বুজে।ইব্ৰী পুস্তকৰ লিখকজনে খ্ৰীষ্টত শিশুজনৰ বিষয়ে নহয় কিন্তু খ্ৰীষ্টয় বিশ্বাসত
বয়সস্হ জনৰ কথাহে কৈছে।
এই সমস্যাজৰ্জ ৰিত আত্মাব�োৰৰ শাস্ত্ৰাংশৰ পৰিচৰ্য্যা নিয়মীয়া কৰিবলৈ মই
তেওঁল�োকক কওঁ যে, যদি তেওঁল�োকে মৃত্যুজনক পাপ কৰিলে (ওপৰৰ শাস্ত্ৰংশাত
পঢ়াৰ দৰে) তেওঁল�োকৰ যীচু ৰ সহভাগিতালৈ উভতি অহাৰ আগ্ৰহ নাছিল। প্ৰকৃ ত
সত্যট�ো এয়ে যে, তেওঁল�োক প্ৰভু ৰ কাৰণে ক্ষুধাতু ৰ হল আৰু আন্তৰিক অনুতাপ
কৰিলে। যিট�ো ঐশ্বৰিক ফলৰ সমভাগী আছিল অৰ্থাৎ পবিত্ৰ আত্মাই তেওঁল�োকক
ঈশ্বৰৰ সহভাগিতালৈ ফিৰাই আনিলে। ঈশ্বৰৰ সেৱকজনৰ সপ�োনত তিৰ�োতাজনীয়ে
কৰা আচৰনৰ দৰে, যদি এই ল�োক সমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে ঈশ্বৰৰ পৰা বিমুখ হ�োৱা হলে
যীচু ৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখা বা পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰাৰ ক�োন�ো আগ্ৰহ তেওঁল�োকৰ
নাথাকিলেহেতেঁ ন।
যীচু ৱে কৈছিল, এই মহিলাজনী ঈশ্বৰৰ সচাঁ সন্তান আছিল। যিজন সেৱকে
এই সাক্ষ্যট�ো লিখিছিল তেওঁ ক�োন�ো ধৰ্মীয় গ�োটত এই বিষয়ট�ো দাঙি ধৰিছিল,
কিন্তু ক�োন�ো এজনে পৰিত্ৰাণৰ পৰা আঁতৰি গুচি য�োৱা কথাট�ো বহুতে বিশ্বাস
নকৰে।তেওঁল�োকে চৰ্ত্তবিহীন অনন্ত নিৰাপত্তাৰ কথাহে বিশ্বাস কৰে। সেয়ে তেওঁ
প্ৰকাণ্ড
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কলে যে, “ই ম�োৰ তত্ব জ্ঞানত অসুবিধা আনিছে।” ঈশ্বৰৰ এজনী সন্তান হিচাপে
মহিলাজনীৰ নাম জীৱন পুস্তকত লিখা হৈছিল। তাই শেষলৈকে থিৰে থাকিব
ন�োৱাৰিলে আৰু চিৰকালৰ বাবে সংসাৰী হবলৈ গুচি গল, এই কাৰণে তাইৰ নাম
জীৱন পুস্তকৰ পৰা ম�োচি পেল�োৱা হল, ঠিক সেইদৰেই যেনেকৈ যীচু ৱে প্ৰকাশিত
বাক্যৰ ৩ অধ্যায়ত মণ্ডলীবিলাকক চেতনা দিছিল। তাই চিৰদিনৰ বাবে গুচি গল।
তাই এজনী বিজয়ী প�োৱা তিৰ�োতা নাছিল, ইব্ৰীৰ লিখকে কৈছে যে এনেধৰণৰ
ব্যক্তিৰ বাবে আক�ৌ ঘুৰি অহাট�ো সম্ভৱ নহয়। এতিয়ালৈকে তাই দুবাৰ মৰিলে।
এবাৰ তাই পাপত মৰিলে, আৰু তাই অনন্তজীৱন পালে, কিন্তু আক�ৌ সংসাৰ ফালে
ঢাপলি মেলাৰ কাৰণে পাপত মৰিলে(চাওক যিহুদা ১২)
এবাৰ যেতিয়া ব্যক্তিয়ে স্হিতিত আহি পৰে, তেন্তে আক�ৌ পুনৰ নতু ন জন্ম
লাভ কৰাট�ো সম্ভৱ নহয়। এই কাৰনে ইব্ৰী লিখকে কৈছে, “তেন্তে তেওঁবিলাকৰ মন
পালটনৰ অৰ্থে নতু ন হ�োৱাট�ো সম্ভৱ নহয়।” এইট�ো এটা বিশ্বাৰ্য্যৰ বিষয় যে মানুহে
এবাৰ আৰু নতু ন জন্ম পাবলৈ সক্ষম হয়।
এবাৰ মই আক�ৌ পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰিছ�োঁ, যদি ক�োন�ো ব্যক্তিয়ে পাপ কৰে,
তেন্তে তেওঁত এই ইচ্ছা কেতিয়াও উৎপন্ন নহয় যে তেওঁ যীচু ৰ কাৰণে পুনিৰ
জীয়াব। পবিত্ৰ আত্মাৰ অবিহনে অন্য ক�োন�োৱে যীচু ৰ ওতৰলৈ লৈ যাব ন�োৱাৰে।
যেতিয়া সচা বিশ্বাসীৰ পৰা তেওঁৰ ধৰ্মত্যাগৰ কাৰণত দুৰলৈ গুচি যায়-যেনেকৈ
দৃষ্টান্তৰ সেই গৰাকী তিৰ�োতাৰ লগত হল—তেনেহলে সি পুনৰ কেতিয়াও ঘুৰি নাহে।
এই কাৰণে, পবিত্ৰ আত্মা এক দীঘলীয়া সময়লৈকে থকা ব্যক্তি। অতি সহজভাৱে
ব্যক্তিক এৰি গুচি যায়।

অন্ধকাৰৰ প্ৰকালন
পাচঁ নি প�ৌলেও আমাক আগত আৰু অৱগত কৰাইছে, তেওঁ কৈছেঃ
আৰু কিয়ন�ো প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্তা যীচু খ্ৰীষ্টৰ তত্ব-জ্ঞানৰ দ্বাৰাই সংসাৰৰ
নানা অশুচিতাৰুপ পৰা হাত সাৰি আহিলত, যদি সেই অশুচিতাৰুপ জালত
পুনৰাই পৰি পৰাজিত হয়, তেন্তে তেওঁ বিলাকৰ...........................(২
পিতৰ ২:২০ পদ)
প্ৰথমে আমি এইট�ো চাবলৈ যত্ন কৰিম যে পিতৰে এইট�ো কাক কৈ আছে। যদি
ক�োন�োবাই এই সংসাৰৰ দুষ্টতাক যীচু খ্ৰীষ্টৰ তত্ব-জ্ঞানৰ লগত লগ লগাই তেনেহলে
এইট�ো নিশ্চিত যে তেওঁৰ সেই কাৰ্য্য তেওঁক খ্ৰীষ্টীয় কৰি দিয়ে। এই ল�োক বিলাক
আগৰ অধ্যায়ত ক�োৱা হৈছে যে অহংকাৰীৰ তালিকাত নাহে। কিন্তু সেই সকল যি
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সকলে ঈশ্বৰক জান�ো বুলি কয় কিন্তু আচলতে তেওঁল�োকে নাজানে। কিন্তু এইব�োৰ
সেইল�োকবিলাক যি বিলাকে সমসাৰৰ দুষ্টতাৰ কথাব�োৰ এৰি প্ৰভু যীচু ৰ অনুগ্ৰহত
সচাকৈয়ে এৰি পেলাইছে। এইল�োক বিলাক সেই ল�োক বিলাক হয় যিবিলাকে নতু ন
জন্ম পাইছে।
আগলৈ আমি পঢ়োঃ
......আক�ৌ পুনৰাই জালত পৰি পৰাজিত হয় তেন্তে তেওঁল�োকৰ শেষ
অৱস্হা প্ৰথম অৱস্হাতকৈ বেয়া, কাৰণ জ্ঞান পাই নিজত সমৰ্পিত পবিত্ৰ
আজ্ঞাৰ পৰা উলটি য�োৱাতকৈ,ধৰ্ম্ম-পথ নজনাকৈ থকা তেওঁবিালকৰ পক্ষে
ভাল আছিল।(২ পিতৰ ২:২০,২১)।
পিতৰে সেইসকলৰ লগত কথা কৈছে যিবিলাকে নিজকে পুনৰ পাপৰ অধীনলৈ
নিলে। তেওঁবিলাকৰ কাৰনে এইট�োৱেই ভাল আছিল যে তেওঁল�োক যীচু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা
পৰিত্ৰাণৰ সত্যতাক নাজানে তেওঁল�োকে পবিত্ৰ জীৱনৰ আজ্ঞাকাৰীতাৰ পৰা আঁতৰি
সংসাৰৰ আনন্দ, অভিলাষ, অহংকাৰ আৰু সংসাৰৰ অন্য কথাব�োৰ বাছি ললে।
তেওঁল�োকৰ কাৰনে ধাৰ্মিকতাৰ পথ নজনাট�ো কিয় ভাল আছিল? যিহুদাই এই
প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে। পিতৰৰ সমানেই যিহুদাইও ইয়াত সেইসকলৰ বিষয়ে লিখিছে,
যি পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে জনাৰ পাছত সেইট�ো এৰি সংসাৰৰ কথাত চলিলে। তেওঁ
কৈছে, “তেওঁল�োক সন্তাপৰ পাত্ৰ কিয়ন�ো তেওবিলাকে কয়িনৰ পথত গমন কৰিলে,
আৰু বেচৰ অৰ্থে নিলিয়মৰ ভ্ৰান্তিৰুপ পথত লৰ ধৰিলে, আৰু ক�োৰহৰ প্ৰতিবাদত
তেওঁবিলাক বিনষ্ট হল।”
এসময়ত কয়িন, বিলিয়ম আৰু ক�োৰহৰ ঈশ্বৰৰ লগত ভাল সমন্ধ আছিল।
ইয়াত দুইধৰনৰ সেৱক আছিল। কয়িনৰ ভু ল আছিল যে ঈশ্বৰক জানি বুজি অৱজ্ঞা
কৰা, আৰু বিলিয়মৰ ভু ল আছিল ধন, সম্পত্তিৰ প্ৰতি প্ৰেম, আৰু ক�োৰহৰ ভূ ল
আছিল ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা নিযুক্ত ল�োকৰ বিৰুদ্ধ প্ৰতিবাদ কৰা।
যিহুদাই আগত কৈছেঃ
“তেওঁবিলাকে ত�োমাল�োকৰ প্ৰেম-ভ�োজত একেলগে ভ�োজন কৰ�োঁতে, পানীৰ
তলত লুকাই থকা বিঘ্নজনক শিলস্বৰুপ হয়, তেওঁবিলাকে নিজকে নিজে
নিৰ্ভয়েৰে প্ৰতিপালন কৰে, তেওঁবিলাক বতাহৰ দ্বাৰাই চলাই নিয়া পানী
নথকা মেঘ, তেওঁবিলাক হেমন্তকালৰ ফলহীন গছ,দুবাৰ মৰা আৰু উঘালি
পৰা গছ, তেওঁবিলাকে নিজৰ লাজৰুপে ফেন উলিওৱা সাগৰৰ প্ৰচণ্ড ঢ�ৌ,
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তেওঁল�োক ভ্ৰমনকাৰী তৰাস্বৰুপ, সেইব�োৰৰ কাৰণে অনন্ত কলীয়া ঘ�োৰ
আন্ধাৰ সাঁচি থ�োৱা হৈছে।”
প্ৰাৰম্ভিক মণ্ডলীত প্ৰেমৰ সভাত গধূলি সময়ত মণ্ডলীৰ সদস্যসকলে একত্ৰিত
হৈ ভ�োজন কৰিছিল। এইট�ো দৰ্শাবলৈ যে তেওঁল�োকৰ মাজত আৰু ঈশ্বৰৰ লগত
এক ঘনিষ্ট সম্পৰ্ক আছে। প্ৰেম সভা সাধাৰণতে ভ�োজনৰ বিধিৰ অনুসাৰে সমাপ্ত
কৰা হৈছিল। ইয়াত আমি সত্যতাক দেখা পাওঁ প্ৰত্যেকজন যিবিলাকে পৰিত্ৰাণৰ
পৰা আঁতৰি যায় তেওঁল�োকে মণ্ডলীক এৰি নাজায়,যেনেকৈ প্ৰভু ৰ দাসৰ দৃষ্টান্তত
সেই তিৰ�োতা গৰাকীয়ে কৰিছিল। এই কাৰণে এই ল�োকবিলাক অধিক ভয়ঙ্কৰ
হৈ যায়, কিয়ন�ো তেওঁল�োকৰ প্ৰভাৱ বিশ্বাসত সৰু, বুজিবলৈ দুৰ্বল আৰু দুখকষ্টপ�োৱাবিলাকলৈ ঘাতক স্বৰুপ।
ক�োৰহ এই ল�োকবিলাকৰ এজন উদাৰহণ। তেওঁ হাৰুণৰ লগত থাকি কাম
কৰা সেৱক আছিল। কিন্তু তেওঁ হাৰুণ আৰু ম�োচি দুয়�োকে কলে, “আৰু সিহঁ তে
ম�োচি আৰু হাৰুণৰ বিৰুদ্ধে গ�োট খাই তেওঁবিলাকক কলে, ত�োমাল�োকে ত�োমালেকৰ
পদ বৰ বুলি মানিছা,কিয়ন�ো গ�োটেই মণ্ডলীৰ প্ৰতিজনেই পবিত্ৰ, আৰু যিহ�োৱা
তেওঁবিালকৰ মাজত আছে,তেন্তে ত�োমাল�োকে কিয় যিহ�োৱাৰ সমাজৰ ওপৰত নিজকে
ওখ কৰিছা?” (গণনাপুস্তক ১৬:৩ পদ)।ক�োৰহৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণত মণ্ডলীৰ ২৪০
জন নেতা আৰু ১৪৭০০ সদস্য মৃত্যুৰ ন্যায় কৰা হল।
যিহুদাই আমাক কৈছে যিবিলাক বিদ্ৰুপকাৰী,যি বিলাকে পথভ্ৰষ্ট হৈ মণ্ডলীত
থাকে। যি অনুগ্ৰহত তেওঁল�োক আগতে আছিলে আৰু তেওঁল�োকে এতিয়াও সুৰক্ষিত
হ�োৱা বুলি মিথ্যা সন্তোষ্টি পায়, কিন্তু তেওঁল�োকে নিজৰ কাৰণে জীৱন জীয়াবলৈ
আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয় নকৰাৰ দ্বাৰা সেই অনুগ্ৰহক দুষিত কৰি দিয়ে। মন কৰক
যে ক�োৰহ কৈছিলে ঈশ্বৰ আমাৰ সকল�োৰে লগত আছে। তেওঁ নিজেও মিছা সুৰক্ষিত
আৰু মিথ্যা বাস্তৱিকতাত চলি আছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনা পৃথিৱী খুল খালে আৰু
তেওঁক নৰকত নিবলৈ গেলি পেলালে।
পৰিনামস্পৰুপ এই বিদ্ৰোপকাৰীবিলাকে এতিয়াও খ্ৰীষ্টীয় ভাষা জানে। তেওঁল�োক
আন বিশ্বাসীসকলৰ সৈতে উঠা বহা কৰি থাকিব, কিন্তু আপুনি তেওঁল�োকক বিশ্বাসত
দৃঢ় আৰু বিজয়ী জীৱন জীয়াই থকা খ্ৰীষ্টীয় বিলাকৰ লগত দেকা নাপাব যিবিলাকৰ
কাৰণে যীচু পুনৰ আহি আছে। তেওঁ নিঘুনি আৰু নিৰ্দোষী মণ্ডলীৰ কাৰণে আহি
আছে।(ইফিচীয়া ৫:২৭ পদ চাওক)।
যিহুদাই কৈছে যে এই ল�োকবিলাক দুবাৰ কৈ মৰা। আপুনি দুবাৰ কেনেকৈ মৰিব
পাৰে? আপুনি এবাৰ পাপৰ কাৰণে মৰে,আক�ৌ নতু ন জন্মৰ দ্বাৰা অনন্ত জীৱন
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প্ৰাপ্ত কৰে,আক�ৌ পৰিতাপ নকৰাকৈ পাপ কৰি থকাৰ কাৰণে আক�ৌ মৰে। মনত
পেলাওক যাক�োবত ক�োৱা হৈছে যদি খ্ৰীষ্টীয় ল�োক সত্যৰ পৰা ভ্ৰান্ত হৈ যায় আৰু
তাতেই তেওঁৰ স্হিতি থাকে তেন্তে তেওঁৰ আত্মা মৰি যায়। আৰু য�োহনেও কৈছে
যে বিশ্বাসীবিলাকৰ কাৰণে মৃত্যুলৈকে পাপ আছে। এই দুয়�োটা কথাই দুবাৰকৈ মৰাৰ
কথাক সম্বোধিত কৰিছে।
মন কৰক যিহুদাই আক�ৌ কৈছে, তেওঁ সেইবিলাকক�ো সেই ভীক্ষণ দিনৰ ন্যায়ৰ
কাৰণে অন্ধকাৰত যি সদাকালৰ কাৰণে বন্ধনত ৰখা হৈছে, ঘ�োৰ অন্ধকাৰৰ, অৰ্থ
এইয়াই যে অনন্তকালৰ ভয়ঙ্কৰ দণ্ড। ইয়াক আমি যীচু ৰ নিজৰ শব্দত দেখা পাওঁ
যিট�ো তেওঁ নিজৰ আহিব লগা আৰু ন্যায়ৰ বিষয়ে কৈছে। তেওঁ কৈছেঃ
“প্ৰভু আহি যি দাসবিলাকক পৰ দি থকা দেখে, তেওঁবিলাক ধন্য মই
ত�োমাল�োকক স্বৰুপকৈ কওঁ, তেওঁ নিজৰ কঁ কাল বান্ধি তেওঁবিলাকক ভ�োজনত
বহুৱাই ওচৰলৈ আহি নিজে তেওঁবিলাকক বাঢ়ি দিব।.....কিন্তু যদি ম�োৰ
প্ৰভু অহাৰ পলন আছে,ইয়াকে সেই দাসে মনতে কৈ, যদি আন বন্দী-বেটীক
ক�োবাবলৈ ধৰে,তেন্তে যি দিনা সেই দাসে অপেক্ষা নকৰে,আৰু যি সময়ত সি
নাজানে, সেই সময়তে তাৰ প্ৰভু আহি তাক দুড�োখৰ কৰি অবিশ্বাসীবিলাকৰ
লগত তাৰ পাব লগীয়া ভাগ নিৰুপন কৰিব। আৰু যি দাসে তাৰ প্ৰভু ইচ্ছা
জানিও যগুত হৈ নাথাকে, আৰু তেওঁৰ ইচ্ছাৰ দৰে নকৰে, সি ভালেমানে
ক�োব খাব, কিন্তু যিট�োৱে নাজানি ক�োবৰ য�োগ্য কৰ্ম্ম কৰে,সি তাকৰ ক�োব
খাব,আৰু যাক অধিক দিয়া হৈছিল, তেওঁৰ পৰা অধিক বিচৰা হব,আৰু
মানুহ বিলাকে যাক সৰহকৈ গতাই দিলে, তেওঁৰ পৰা আৰু অধিককৈ
খুজিব।”( লূক ১২:৩৭, ৪৫-৪৮)
এই পদত বহুত খিনি কথা ক�োৱা হৈছে। মই কিছু মান কথাক স্পষ্ট কৰি দিব
বিচাৰিছ�োঁ। সৰ্বপ্ৰথমে, মন কৰক যে এইট�ো দাস বিলাকৰ বিষয়ে ক�োৱা হৈছে,
ক�োন�ো বাহিৰৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে নহয় বা অন্যজাতিৰ বা পাপীৰ বিষয়ে নহয়। তেওঁ
নিজৰ স্বামীৰ ইচ্ছাক জানিছিল তথাপিও তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিলে। এইট�ো
স্হিতি(আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ) ব্যৱহাৰৰ লগত খাপ নাখায়, এইট�ো সেই গ�োটৰ লগত
খাপ খায় যি জনে এক�ো নাজানিছিল কিন্তু তেওঁক�ো ক�োব খাব লগা হল। এইট�ো
কিবা বিশ্বাসঘাতক হ�োৱা ল�োকৰ লগত�ো খাপ নাখায়, কিন্তু বিশ্বাসগাতক হ�োৱা
জনে ভাৱিলে যে তেওঁ এজন দাস। কিন্তু য়েইলিনৰ অনুসাৰে তেওঁ কেতিয়াও ভাল
দাস নাছিল।ইয়াত যীচু ৱে যি ব্যক্তিৰ উল্লেখ কৰিছে সেইজন হল দাস, আৰু তেওঁ
নিজৰ স্বামীৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ ৰুপে জানে। তেওঁ সেইজন যি নিজৰ পৰিত্ৰাণৰ পৰা ভ্ৰান্ত
হৈছে।
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কঠ�োৰতাত ক্ষমা নকৰা
এইট�ো ভয়াতু ৰ বিষয়ে সত্য(অশুদ্ধতাৰ জীৱনৰ বিষয়েও) ভয়াতু ৰ জানিছিল
যে য়েইলিনৰ ইচ্ছা আছিল যে তেওঁ ক্ষমা কৰিব, তথাপিও তেওঁ এনে কৰাক বাধা
দিয়ে। তেওঁ নিজৰ বিৰুদ্ধে ক�োৱা মিছা নিন্দাৰ দ্বাৰা কৰা অপৰাধত থিৰে ৰাখি
থবলৈ নিৰ্ণয় কৰিলে। তেওঁৰ জীৱনৰ কঠ�োৰতাই তেওঁক অপবিত্ৰ কৰিলে। এই
কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ল�োক বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ, “পাছত জান�ো ক�োন�োৱে
ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহবিহীন হয়, বা ক�োন�ো তিতাৰ মূল ওলাই ত�োমাল�োকৰ বিঘিনি
জন্মোৱাত, তাৰ দ্বাৰাই অধিক বাগ অশুচি হৈ যায়।”(ইব্ৰী ১২:১৫ পদ)।
নতু ন নিয়মক গভীৰ ভাৱে অধ্যয়ন আৰু পৰিচৰ্য্যাৰ অনেক বছৰৰ অনুভৱৰ
দ্বাৰা মই শিকিল�ো যে ল�োকবিলাকক ঈস্বৰৰ সৈতে বিশ্বাসত চলিবলৈ বাধা দিয়া বা
দুৰলৈ লৈ য�োৱাৰ এক ডাঙৰ জাল আছে আৰু সেইট�ো হল, ক্ষমা নকৰা। যেনেকৈ
ভয়াতু ৰৰ লগত ঘটিছিল, ক্ষমা নকৰাত ব্যক্তিজন অন্য অনেক অয�োগ্য বিশ্বাসত
আৰু ব্যৱহাৰত লিপ্ত হৈ পৰে।
মথি ১৮ অধ্যায়ত যীচু ৱে এজন মহান ৰজাৰ কথা দৃষ্টান্তৰে দিছে, যি নিজৰ
হিচাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছিল। এজন দাসক ৰজাৰ ওচৰলৈ অনা হল, যি জনে
ৰজাক দহ হাজাৰ গাগৰি ৰুপৰ ধৰুৱা আছিল। এইট�ো টকাৰ হিচাপত নাছিল সেয়া
ওজনৰ হিচাপত আছিল। ইয়াক স�োণ(চাওঁক ২ চমূৱেল ১২:৩০), ৰুপ( চাওক ১
ৰজা ২০:৩৯), আৰু অন্য ধাতু জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই দৃষ্টান্ত গাগৰিয়ে
ধাৰৰ হিচাপক দৰ্শাইছে, তেনেহলে আমি নিশ্চিত ভাৱে এইট�ো বুজি পাম যে যীচু ৱে
ইয়াত পৰিশ�োধৰ বিনিময়ত স�োণ,বা ৰুপ উভত�োৱাৰ বিষয়ে কথা কৈছে। আমি
এইট�ো ধৰি লওঁ যে এই স�োণৰ বিষয়েই আছিল বুলি।
এক গাগৰি সাধাৰণ ভাৱে ৩৫ কে.জি আছিল। এই ওজন এজন ব্যক্তিয়ে সহজতেই
উঠাই নিব পাৰে।(চাওক ২ ৰজা ৫:২৩ পদ) দহ হাজাৰ গাগৰি সাধাৰণতে
৩৫,০০০০০ কি.গ্ৰা. বা ৩৭৫ টন আছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এই দাসজনে ৰজাক ৩৭৫
টন স�োণ দিবলগীয়া আছিল। মই যেতিয়া এই কিতাপখন লিখিছিল�ো তেতিয়া ইয়াৰ
দাম আছিল ৭৫০০০০ টকা আছিল। তেনেহলে যদি আমি হিচাপকৰিলে দহ লাখ
গাগৰি ১৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ সমান হয়। এই দাসজনৰ ইমানেই ধাৰ পৰিশ�োধ কৰিব
আছিল যিট�ো তাৰ বাবে পৰিশ�োধ কৰা সম্ভৱ নাছিল।
ৰজাই আজ্ঞা দিলে যে এই মানুহজনক আৰু পৰিয়ালক বিক্ৰী কৰা যাওঁক যাতে
তেওঁৰ ধাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বুলি, সেই মানুহজনে ৰজাৰ ওচৰলৈ গল আৰু ভৰিত
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ধৰি ক্ষমা কৰিবলৈ অনুৰ�োধ কৰিলে, আৰু ৰজাই তেওঁৰ সুনিলে আৰু তেওঁৰ সকল�ো
ধাৰ ক্ষমা কৰি দিলে।
আমি দেখিছ�োঁ যে এই দৃষ্টান্তৰ, ৰজাই পিতৃ ঈশ্বৰক প্ৰস্তুত কৰিছে।এই ব্যক্তি
জনৰ বিষয়ে যীচু খীষ্টৰ দ্বাৰা ক্ষমা পাইছে। যেতিয়ালৈকে কিবা ভূ ল কৰা হয়
তেতিয়ালৈকে সেই ধাৰ পৰিশ�োধ কৰিব লগা হয়। এইজন ব্যক্তিৰ ধাৰ ক্ষমা কৰা
হৈছিল যিট�ো তেওঁ পৰিশ�োধ কৰাট�ো সম্ভৱপৰ নাছিল। ঠিক সেই দৰেই যিদৰে
আমাৰ ধাৰ ক্ষমা কৰা হল।
কিন্তু আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ, “কিন্তু সেই দাসে বাহিৰলৈ গৈ, তেওঁৰ এশ আধলিৰ
ধৰুৱা এজন সহদাসক পাই তেওঁক ধৰি, ডিঙিত টেপা দি কলে, তই দিব
লগীয়াখিনি দে।”
দীনাৰ সেই সময়ত এক দিনৰ হাজিৰা হৈছিল। আমি ভাৱিব পাৰ�োঁ যে আজিৰ
দিনত সেই ৬০ বা ৭০ টকা হব। তেন্তে এই ব্যক্তিজন খুউৱসম্ভৱ ৬ পৰা ৭ লাখ
টকা ধাৰ মাৰিবলগীয়া আছিল যি নহওক এইট�ো ক�োন�ো অলপমান টকা নাছিল।
আমি আগত পঢিবলৈ পাওঁ, “তাতে তেওঁৰ সহদাসজনে প্ৰণিপাত কৰি কাব�ৌ
কৰি কলে, সহন কৰক মই আপ�োনাক পৰিশ�োধ কৰিম। কিন্তু তেওঁ সন্মত নহৈ
দিব লগীয়াখিনি পৰশ�োধ নকৰামানলৈকে, তেওঁক বন্দীশালত সুমৱ
ু াই থলেগৈ”(
মথি ১৮:২৯,৩০) এই ব্যক্তিজনক মুঠতে ৰজাই ১৪ বিলিয়ন ডলাৰ ধাৰ মাফ
কৰা হৈছিল। তেওঁৰ সহদাসৰ ৭ লাখৰ ধাৰ আছিল, কিন্তু এই ব্যক্তিজনে তেওঁৰ
ধাৰ মাফ কৰিবলৈ সন্মত নহল। তেওঁ এই কথাত স্হিৰে আছে যে তেওঁ তেওঁৰ
পাবলগীয়া খিনি ধাৰ পৰিশ�োধ কৰক বুলি।
এই কথাত মন কৰিবলগীয়া কথা এইয়ে যে যদি আমি ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ
অপৰাধৰ তু লনা কৰিলে ৭ লাখৰ তু লনাত ১৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ সমান হয়।
আপ�োনাৰ লগত লাগে ক�োন�োবাই যিমানেই বেয়া ব্যৱহাৰ নৰক লাগে তেওঁ এই
যি ব্যৱহাৰে আমি যে ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে যি অপৰাধ কৰিছ�োঁ তাতকৈ বহু গুনে কম।
আপুনি ভাৱিব যে আপ�োনাৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে আৰু আন কাৰ�োবাৰ
লগত কেতিয়াও হ�োৱা নাই বুলি। আপুনি নাজানে যীচু ৰ সৈতে কিমান বেয়া ভাৱে
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁত�ো নিৰ্দোষী আৰু নিঘুনি মেৰ আছিল যি আমাৰ কাৰণে
মৰিব লগা হল আৰু যিজনে আমাৰ ১৪ হাজাৰ বিলিয়ন ডলাৰৰ ধাৰ পৰিশ�োধৰ
ভাৰ নিজৰ ওপৰত লৈ ললে।
যি জনে আন জনক ক্ষমা কৰিব ন�োৱাৰে,তেওঁ পাহৰি যায় যে তেওঁৰ কিমান
ডাঙৰ ধাৰ ক্ষমা কৰা হল, যেতিয়া আপুনি জানিব যে যীচু ৱে আপ�োনাক ক�োনট�ো
প্ৰকাণ্ড
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মৃত্যু আৰু যাতনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে, তেতিয়া আপুনি আন ল�োকক�ো বিনামূল্য
ক্ষমা কৰি দিব। জুইৰ সৰ�োবৰৰ সমান ভয়ঙ্কৰ আৰু এক�োৱেই নাই। তাত ক�োন�ো
ধৰণৰ ৰেহাই নাই। তাৰ প�োকব�োৰ কেতিয়াও নমৰে, আৰু তাৰ জুই কেতিয়াওঁ
নুনম
ু ায়।ঈশ্বৰে নিজৰ পুত্ৰ যীচু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা আমাক যেতিয়ালৈকে ক্ষমা নকৰালৈকে
আমাৰ বাস্তৱিক স্হান আছিল সেই জুইৰ সৰ�োবৰ। যদি ক�োন�োৱে ক্ষমা কৰিব
ন�োৱাৰে তেনেহলে তেওঁ নৰকৰ বাস্তৱিকতাৰ বিষয়ে অনাভিজ্ঞ। তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম
আৰু ক্ষমাক কেতিয়াওঁ বুজি প�োৱা নাই।
আহক দৃষ্টান্তলৈ আগবাঢ়োহঁ ক
“তাতে তেওঁৰ সহদাসবিলাকে এই ঘটনা দেখি অতিশয় দুঃখিত হৈ তেওঁল�োকৰ
প্ৰভু ৰ ওচৰলৈ গৈ, যি যি ঘটিল সেই সকল�োকে জনালে। তেতিয়া তেওঁৰ
প্ৰভু ৱে তেওঁক মতাই কলে, হেৰ দুষ্ট দাস, তই ম�োক কাব�ৌ কৰাত মই
ত�োৰ সেই সকল�ো দাৰ ক্ষমা কৰিল�োঁ। তেন্তে মই যেনেকৈ ত�োক দয়া
কৰিছিল�োঁ তয়�ো তেনেকৈ ত�োৰ সহদাসক দয়া কৰা উচিত নাছিল নে?”
(মথি ১৮:৩১,৩২)।
মই এই কথাত আপ�োনাৰ ধ্যান আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছ�ো আৰু স্পষ্ট কৰি
দিব বিচাৰিছ�োঁ যে এই দৃষ্টান্তত যীচু ৱে পৰজাতি বা অবিশ্বাসী সকলৰ বিষয়ে ক�োৱা
নাই। তেওঁ ৰজাৰ দাসৰ বিষয়ে কথা কৈছে, যিবিলাকে নতু ন জন্ম প�োৱা বিশ্বাসী
হয়। এই ব্যক্তিজনে প্ৰথমৰ পৰাই নিজৰ বহুত ডাঙৰ ধাৰৰ পৰা ক্ষমা(উদ্ধাৰ)
পাইছিল আৰু তেওঁক স্বামীৰ দাস হিচাপে ক�োৱা হৈছিল। যাক এই দাসে ক্ষমা
নকৰিছিল সেইট�ো তেওঁৰ সহদাস আছিল। তেন্তে আমি এই সিন্ধান্তত উপনীত হৈছ�োঁ
যে এজন বিশ্বাসীয়ে এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে যি নিজৰ একবাৰে সহদাসক ক্ষমা
কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই।
ম�োক ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লক্ষ্য হৈছে। যেতিয়া যীচু ৱে ল�োকবিলাকক
যিব�োৰ দৃষ্টান্তৰ কথা শুনাইছিল শেষত ল�োক বিলাকে তাৰ অৰ্থ বুজিবলৈ তেওঁক প্ৰশ্ন
কৰিছিল। কিন্তু ইয়াত ক�োন�োৱেই প্ৰশ্ন নুস�োধে তথাপিও যীচু ৱে নিজে এই দৃষ্টান্তৰ
অৰ্থ কৈছিল। মই ভাৱ�ো যে যি কথা তেওঁ কলে সেইট�ো ল�োকবিলাকৰ বুজাৰ
বাহিৰত আছিল আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল যে ল�োকবিলাকে তেওঁৰ কথা সম্পূৰ্ণভাৱে
বুজি পাওক বুলি। তেওঁ যি অৰ্থ কৈছিল সেইট�ো এনে ধৰণৰ আছিলঃ
“তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰভু ৱে খং উঠি, দিবলগীয়া আটাইখিনি পৰিশ�োধ
নকৰামানলৈকে, তেওঁক যাতনাকাৰীবিলাকৰ হতত শ�োধাই দিলে। ত�োমাল�োক
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প্ৰতিজনে যদি নিজ নিজ ভায়েৰাক অন্তৰে সৈতে ক্ষমা নকৰা, তেন্তে ম�োৰ
স্বৰ্গীয় পিতৃ য়েও ত�োমাল�োকক সেইদৰে কৰিব।” (মথি ১৮:৩৪-৩৫)।
এই দুয়�োটা পদত তিনিটা গুৰুত্বৰূৰ্ণ কথা মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছ�োঁ।প্ৰথম
কথা,ক্ষমা নকৰা দাসক যাতনা দিয়াবিলাকৰ হাতত শ�োধাই দিয়া হল। দ্বিতীয়তে
এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত যি মূল ধাৰ আছিল যিট�ো ৩৭৫ তু লা স�োণ আছিল সেইয়াও
পৰিশ�োধ কৰিব লাগিব। আৰু তৃ তীয়ট�ো কথা হল ঈশ্বৰ পিতৃ য়ে সেই সকল�োবিলাকৰ
লগত এনেকুৱাই কৰিব যিবিলাকে নিজৰ ভায়েৰাৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰে।
এই বিষয়ৰ ওপৰত এটা এটাকৈ আল�োচনা কৰ�োঁহক। প্ৰথম, কষ্ট বা যাতনাৰ
অৰ্থ মন আৰু শৰীৰক ভযঙ্কৰ সীমালৈকে দুঃখ দিয়া, আৰু সাধাৰণ স্হিতিক বিকৃ ত
স্হিতলৈ লৈ য�োৱা। দণ্ড দিয়া ব্যক্তিজনে এই কথাব�োৰ পূৰ্ণ কৰে।
এজন বিশ্বাসী যি ক্ষমা কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেওঁক দুষ্ট আত্মাব�োৰে কষ্ট আৰু
যাতনা দিব। এই দণ্ড দিবলৈ দণ্ড বিহাজনক তেওঁল�োকৰ মন শৰীৰক যাতনা দিবলৈ
অনুমতি দিয়া হৈছে। মই অনেক সভাব�োৰত সেইসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো
যিবিলাকক সুস্হতা প্ৰাপ্ত হৈছিল বা দুষ্ট আত্মাব�োৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ প�োৱা নাছিল,
এইট�ো এইকাৰণেই হৈছিল কাৰণ তেওঁল�োকে আন বিলাকক হৃদয়েৰে ক্ষমা কৰা
নাছিল। এই কঠ�োৰতা খংলৈ ৰুপান্তিৰত হৈ যায় আৰু ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰি
পেলাই। ব্যক্তিজন্ৰ বিশ্বাসত দুষিত হৈ পৰে আৰু যত পৰিতাপ আৰু ক্ষমা নাই.
তেতিয়া তেওঁবিলাকৰ শেষ অৱস্হা হব ঘাতক।
দ্বিতীয় কথা এইট�ো যে এই ক্ষমা নকৰা দাসজনৰ ওপৰত যি ধাৰ আছিল
সেইট�ো পৰিশ�োধ কৰা। তেওঁৰ কাৰনে সেইট�ো পৰিশ�োধ কৰা একেবাৰে অসম্ভৱ।
এইট�ো ধাৰেই যিট�ো যীচু ৱে কালবাৰীত পৰিশ�োধ কৰিলে। আপ�োনাক শুনি ভয়
লাগিব, কিন্তু এটা অন্য স্হানত যীচু ৱে কি কৈছে শুনক, “আৰু যাতে স্বৰ্গত থকা
ত�োমালেকৰ পিতৃ য়ে ত�োমাল�োকৰ�ো অপৰাধ ক্ষমা কৰিব এই নিমিত্তে ত�োমাল�োকে
প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ থিয় হওঁতে, যদি কাৰ�োবাৰ বিৰুদ্ধে ত�োমাল�োকৰ কিবা থাকে,তেন্তে
ক্ষমা কৰা।”( মাৰ্ক ১১:২৫)।
মন কৰক যে যীচু ৱে এই কথা কাৰ কাৰণে কৈ আছে। তেওঁৰ শব্দলৈ মন
কৰক, ত�োমাল�োকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃ , ঈশ্বৰৰ পাপীবিলাৰ পিতৃ নহয়। তেওঁ পাপীবিলাক
ঈশ্বৰ আৰু বিশ্বাসীবিলাক কাৰণে পিতৃ হয়। আৰু পাপীব�োৰে সাধাৰণ ভাৱে প্ৰাৰ্থনা
নকৰে। তেনেহলে এইট�ো স্পষ্ট যে যীচু ৱে ইয়াত ঈশ্বৰৰ সন্তান বিলাকৰ কথা কৈছে।
আগলৈ চাওঁ। “ আৰু যদি ত�োমাল�োকে ক্ষমা নকৰা তেন্তে ত�োমাল�োকৰ পিতৃ
যি স্বৰ্গত আছে, ত�োমাল�োকৰ�ো অপৰাধ ক্ষমা নকৰিব।” (মাৰ্ক ১১:২৬ পদ) এইট�ো
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একেবাৰেই স্পষ্ট যে, ইয়াত বুজি নাপাবলৈ ক�োন�ো কথা বাকী নাই। যিট�োৱে আমাক
তৃ তীয় কথালৈ লৈ যায়ঃ যদি ক্ষমা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, তেন্তে তেওঁ নিজৰ
ধাৰ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰপে
ু পৰিশ�োধ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কষ্ট আৰু যাতনা
ভ�োগ কৰি থাকিব। এইট�ো ত�ো অসম্ভৱ, কিয়ন�ো ক�োন�োৱে নিজৰ প্ৰাণৰ কাৰণে
দাম পৰিশ�োধ কৰিব ন�োৱাৰে( গীতমালা ৪৯:৭)যীচু ৱে কৈছে যে, যদি ত�োমাল�োকে
তাকেই কৰা তেন্তে ঈশ্বৰে ত�োমাল�োকৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰিব। কি ক্ষমা নকৰাট�ো
আপ�োনাৰ বাবে বহুমূল্য হব পাৰে নেকি?
আমি সেই ব্যক্তিৰ কথা ক�োৱা নাই যি জনে নিজৰ বিৰুদ্ধে কৰা অপৰাধৰ
দুঃখ ভূ লাবলৈ যত্ন কৰি আছে আৰু ক্ষমা কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। আমি
ভয়াতু ৰ, ৰ সমান ব্যক্তিৰ কথা কৈছ�ো যি জানিবুজি ক্ষমা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে।
আমাৰ দৃষ্টান্তৰ কাহিনীত মন কৰক যে তেওঁৰ ক্ষমা নকৰাৰ কাৰণে অন্য অনেক
বেয়া আৰু দুষ্টতাৰ কথাই তেওঁৰ জীৱনলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু তেওঁ য়েইলিন ৰ
প্ৰতি নিজৰ সমৰ্পনৰ পৰা দুৰত থাকিলে। কি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰা অপৰাধ ইমানেই
মূল্যৱান আছিল নেকি যে তেওঁ তাৰ বাবে নিজৰ সৰ্বনাশ সহিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত
কৰিছিল? আক�ৌ এবাৰ মন দিয়ক, এইকাৰণেই ইব্ৰী লিখকে জ�োৰ দি কৈছে যে
আমি নিজ নিজকে পৰীক্ষা কৰ�োঁহক, আৰু ক�োন�ো ধৰণৰ কঠ�োৰতাক এৰি পেলাওঁ,
কিয়ন�ো সেইবিলাকৰ কাৰণে অনেকে দুষিত হৈ গৈছে।
এতিয়া যীচু ৱে শেষ কালত মণ্ডলীবিলাকলৈ হবলগীয়া স্হিতিৰ বিষয়ে যি কৈছে
তাক বুজি পাম। যীচু ৱে কৈছে, “তেতিয়া অনেকে বিঘিনি পাব, আৰু ইজনে সিজনক
শত্ৰুৰ হাতত শ�োধাই দিব, আৰু ইজনে সিজনক ঘিন কৰিব।............আৰু অধৰ্ম
অধিক হ�োৱাত অনেকৰ প্ৰেম চেঁ চা হৈ য়াব। কিন্তু যি জনে শেষলৈকে সহি থাকে,
সেইজনই পৰিত্ৰাণ পাব।”(মথি ২৪:১০,১২,১৩)
মন কৰক ইয়াত অলপ বা মাত্ৰ কিছু মান ল�োকৰ কথা ক�োৱা হ�োৱা নাই,কিন্তু
আজিৰ সময়ত যত আমি আছ�োঁ তাতে বহুতে বিঘিনি পাব। বহুতৰ অৰ্থ
অসংখ্য,অধিক মাত্ৰাত। বিঘিনি প�োৱা ক্ষমা নকৰাই, অনাজ্ঞাকাৰীতাৰ ফালে লৈ
যায়, আৰু বহুতৰে প্ৰেম ঠাণ্ডা পৰি যাব।
প্ৰেমৰ কাৰণে যি য়ুনানী শব্দৰ প্ৰয়�োগ কৰা হৈছে সেইট�ো হল আগাপে, যি ঈশ্বৰৰ
প্ৰেম আৰু যি ব্যক্তিৰ হৃদয়ত তেতিয়াই ই নিবাস কৰে যেতিয়া তেওঁ পৰিত্ৰাণ পায়।
যীচু ৱে ইয়াত মিথ্যাচাৰী বিলাকৰ কথা ক�োৱা নাই, কিয়ন�ো তেওঁল�োকে আচলতে
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কেতিয়াও ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰাই নাই। হয় তেওঁ বিশ্বাসীবিলাকৰ কথাকেই কৈছে,কিয়ন�ো
মন কৰক তেওঁ কৈছে, “কিন্তু যি জনে শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে সহন কৰি থাকে সেই
জনেই পৰিত্ৰাণ পাব।” আপুনি এজন পাপী বা মিথ্যাচাৰীক কেতিয়াও নকব, “যদি
তু মি শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে সহি থাকিব তেনেহলে ত�োমাৰ পৰিত্ৰাণ পাব বুলি।” কিয়ন�ো
তেওঁল�োকে এতিয়ালৈকে সিহঁ তৰ দ�ৌৰ আৰম্ভই কৰা নাই।

বিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি য�োৱা
ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক বিশ্বাসীবিলাকৰ বিশ্বাসৰ পৰা আতঁ ৰি য�োৱা বিষয়ে
কৈছে, যিট�ো আমাৰ এই সময়ত হবলগীয়া আছে। প�ৌলে কৈছে, “ত�োমাল�োকক
ক�োন�োৰুপে ভূ লাবলৈ কাক�ো নিদিবা, কিয়ন�ো আগেয়ে সেই ধৰ্ম্ম-পৰিত্যাগ উপস্হিত
হব, আৰু বিনাশৰ পুত্ৰ সেই পাপ-পুৰষ
ু প্ৰকাশিত হব”(২ থিচলনীয়া ২:৩ পদ)।
আক�ৌ তেওঁ কৈছে, “পবিত্ৰ আত্মাই স্পষ্টকৈ কৈছে যে, উত্তৰকালত কিছু মান মানুহ
বিশ্বাসৰ পৰা খহি পৰিব, ভ্ৰান্তিজনক আত্মাত আৰু ভূ তব�োৰৰ শিক্ষাত তেওঁবিলাকে
মন দিব।”(১ তীমথিয় :১ পদ)
কিয়? কিয়ন�ো যি কালত মানুহবিলাকে নিৰাময় শিক্ষা সহন নকৰিব,কিন্তু
খজুউৱা কাণৰ মানুহ হৈ, নিজ নিজ অভিলাষ অনুসাৰে নিজলৈ দমে দমে শিক্ষক
কৰি লব, আৰু সত্যৰ পৰা কাণ ঘুৰাই গল্প-কথাৰ নিমিত্তে অপথে যাব, এনে কাল
আহিব। (২ তীমথিয় ৪:৩,৪ পদ)।
মন কৰক ওপৰত দিয়া পদব�োৰত, প�ৌলে কৈছে, বিশ্বাসীসকল খহি পৰিব, যি
বিশ্বাসৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে সেইট�ো ক�োন�ো কাল্পনিক বিশ্বাস নহয়। এইট�ো যীচু
খ্ৰীষ্টৰ ওপৰত ৰখা দৃঢ় বিশ্বাস। এইবিলাক ল�োক সেই বিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ
হলে প্ৰথমে তাত থকাট�ো বাঞ্চনিয়।
বিশ্বাসীবিলাকৰ দৃঢ় বিশ্বাসৰ পৰা খহি পৰাৰ বিষয়ে নতু ম নিয়মৰ প্ৰায়
সকল�োবিলাক লিখকে কি লিখিছে আৰু কৈছে। এতিয়া মই প্ৰাৰম্ভিক মণ্ডলীৰ প্ৰসিদ্ধ
সংস্হাপক সকলে কি লিখিছে মই কব বিচাৰিছ�োঁ। সেইবিলাকৰ ভিতৰত প�ৌলে যি
নতু ন নিয়ম লিখিছে তেওঁল�োক তেওঁৰ সহপৰিচৰ্য্যাকাৰী আছিল। আমি চাব পাৰ�োঁ
তেওঁল�োকে যি লিখিছে সেই বাক্য আৰু এতিয়ালৈকে আমি যি চাল�োঁ তাৰ লগত
প্ৰায় সামঞ্জস্য আছে।
আহক আমি ধাৰ্মিকতাৰ জীৱন জীয়াওঁ যাতে শেষলৈকে পৰিত্ৰাণ পাই থাক�ো।
-ক্লেমেন্ট অফ ৰ�োম
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যদি ক�োন�োবাই এই জীৱনত সকল�োতকৈ ভাল কাম নকৰক কিয়, কিন্তু
শেষত বেয়া আৰু দুষ্টতাৰ ফালে ফালৰি কাটিলে, তেওঁ প্ৰথমে যি দুঃখ
ভূ গিলে সেইট�ো তেওঁৰ কাৰণে ক�োন�ো লাভজনক নহয়। কিয়ন�ো যি নাটকৰ
শেষত তেওঁ নিজৰ অভিনয়ৰ মূল ত্যাগ কৰিলে।
-ক্লেমেন্ট অফ আলেকজেন্দ্ৰিয়া
কিছু মান ল�োকে ভাৱে যে ঈশ্বৰে যি বাক্য দিছে সেইট�ো সেইসকলৰ লগত�ো
সংলগ্ন হয় যিবিলাকে একেবাৰে ঈশ্বৰৰ ভাল লগা ল�োক নহয়। সেইকাৰণে
তেওঁল�োকে এই দয়া বা অনুগ্ৰহক অচল আৰু মজবুৰি বুলি ভাৱে।.....
কিয়ন�ো কি এনে অনেক ল�োক নাই যিবিলাকে এনে নাই নে যি শেষ
কালত অনুগ্হৰপ পৰা খহি পৰে?কি এই অনুগ্ৰহ তেওঁল�োকৰ পৰা ঘূৰাই
ল�োৱা নহব?
টৰটু লিয়ান
মানুহে যেতিয়া নিজে ধাৰ্মিকতাক পায়। তেন্তে সেই ধাৰ্মিকতাৰ পৰ খহি
পৰাট�ো তেওঁৰ কাৰণে সম্ভৱ হয়।
-ওৰিজান
যি বিলাকে তেওঁৰ আজ্ঞা পালন নকৰে, যি বিলাকে তেওঁক ত্যাগ কৰিছে,
তেওঁল�োকে তেওঁৰ সন্তান নহয়।
আইৰিনিয়াছ
এই সত্যৰ বিষয়ে বাক্যৰ পৰা মই যি কথা কল�ো,কিছু মান ল�োকে এইট�ো ভূ ল
ধৰণে ভাৱি ম�োক কলে, জন তু মিত�ো আমেৰিকান। এই শব্দক শব্দক�োষত এনেদৰে
ব্যাখ্যা কৰা হৈছে, জেকৱছ আৰমিনিয়ান আৰু তেওঁৰ সহকাৰী সকলে ক্লেৱিনৰ
নীতিবাদী আৰু ল�োৱা সিন্ধান্তব�োৰ খণ্ডন কৰিলে, তেওঁৰ তত্ব-জ্ঞানক�ো খণ্ডন
কৰিলে। যিবিলাকে ইয়াক�ো বিশ্বাস কৰে যে মানুহৰ স্বাধীচিতীয়া ইচ্ছা ঈশ্বৰৰ
প্ৰভু তাৰ অনুৰপ
ু হয় বুলি।
এইসকলক মই মাত্ৰ ইয়াকে কব বিচাৰ�ো, “নহয়, মই নাই ক্লেৱিন নাই
আৰমীনিয়ানৰ সিদ্ধান্তৰ মতে চল�ো, মই এজন খ্ৰীষ্টীয় যি এইট�ো বিশ্বাস কৰ�োঁ যে
পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বাক্য এক মহান বাক্য বুলি।”
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জেকৱচ আৰমীনিয়ানৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য লিখাৰ বহুত পাছত আৰু প্ৰাৰম্ভিক মণ্ডলীৰ
সংস্হাপকসকলে যি লিখিলে তাৰ অনেক বছৰৰ পাছত। তেনেহলে কি আপুনি এই
লিখক সকলৰ আৰমীনিয়ান বুলি কব পাৰিব? কেতিয়াও নহয়, কিয়ন�ো সেই
আৰমীনিয়ান আৰু তেওঁ যি লিখিছিল আৰু তেওঁৰ বহুত আগতে হ�োৱা মই যি
লিখিছ�ো সেইট�ো ব্যক্তিগত, বিচাৰ ধাৰা, কল্পনা, বা বিশ্বাস নহয়, কিন্তু নতু ন
নিয়মৰ সত্যতাত স্পষ্ট ৰুপে প্ৰকাশ কৰ�োঁ। আৰু ঈশ্বৰৰ চেতনাৰ বাৰ্তা আমি যি
বিশ্বাস কৰ�োঁ তাৰ স্পষ্ট কৰিছ�োঁ। আমি যি ক�োন�ো বিচাৰ ধাৰাত সংলগ্ন হ�োৱাৰ
আগতে বহুত সাৱধান হব লাগে। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ
প্ৰতি সচেতন হব লাগে, কিয়ন�ো...
“কিয়ন�ো গ�োটেই শাস্ত্ৰ ঈশ্বৰ নিশ্বাসিত, আৰু যাতে ঈশ্বৰৰ মানুহ সিদ্ধ আৰু
সকল�ো সৎকৰ্ম্মৰ নিমিত্তে সুসজ্জিত হব পাৰে, তাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ অনুয়�োগৰ,
পতিত-উত্থাপনৰ, আৰু ধাৰ্মিকতা সমন্ধীয় শাসনৰ অৰ্থে লাভজনক।”( ২
তীমথিয় ৩:১৬,১৭ পদ)
এই কথাত মন কৰাট�ো আৱশ্যক যে যি ভাৰি ক�োৱা শিক্ষক বা নেতাৰ
বিষয়ে যীচু ৱে চেতনা দিছে, সেইট�ো এয়ে যে যি বিচাৰধাৰক তেওঁল�োকে সাজে
আৰু সেইট�োৰ সমান শিক্ষা প্ৰদান কৰে। কিন্তু যদি আপুনি য�োহন, যীচু আৰু অন্য
যিবিলাকে সত্যৰ শিক্ষা দিছে তাৰ বিষয়ে কি ক�োৱা হৈছে তাক যদি চাওঁ তেন্তে বাৰে
বাৰে এইট�ো কথা ক�োৱা হৈছে যে, “কিয়ন�ো তেওঁ তেওঁবিলাকক অধ্যাপকসকলৰ
দৰে উপদেশ নিদি ক্ষমতাপন্ন জনৰ দৰে তেওঁবিলাকক উপদেশ দিছিল।”(মথি
৭:২৯ পদ)। এই কাৰণে প�ৌলে তীতক নিৰ্দেশ দিলে, “তু মি এইব�োৰ কথা কৈ
সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে উদগ�োৱা আৰু অনুয�োগ কৰা ত�োমাক হেয়জ্ঞান কৰিবলৈ কাক�ো
নিদিবা।”(তীত ২:১৫ পদ)। আৰু তীমথিয়ুক তেওঁ লিখিলে, “মই মাকিদনিয়ালৈ
যাত্ৰা কৰা কালত, ত�োমাক যেনেকৈ আদেশ দিছিল�োঁ,তেনেকৈ এতিয়াও দিছ�োঁ, তু মি
ইপিচত থাকি আমুকাহতক এনে আজ্ঞা দিয়া যে, তেওঁবিলাকে যেন বিভিন্ন শিক্ষা
নিদিয়ে, আৰু গল্পত আৰু আশেষ বংশাৱলিত মন�োয�োগ নকৰে।”(১ তীমথিয় ১:৩
পদ) প�ৌলে তীমথিয়ুক এইট�োও নিৰ্দেশ দিছিলঃ
“সময়ত আৰু অসময়ত�ো উৎসাহী হ�োৱা, সম্পূৰ্ণ চিৰসহিঞ্চু তা আৰু উপদেশেৰে
অনুয�োগ কৰা, ডৱিওৱা, আৰু উদগ�োৱা”( ২ তীমথিয় ৪:২ পদ)।
ইফিচীয়া ৬ অধ্যায়ত প�ৌলে নিজৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মিনতী কৰিছে, এই
নিমিত্তে সেই নিগুঢ়-তত্ব সাহেৰে জনাবলৈ ম�োৰ মুখ মেলিবৰ সময়ত উপযুক্ত বত্তৃ তা
যেন ম�োক দিয়া হয়, ম�োৰ কাৰণেও এনে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা।( ইফিচীয়া ৬:২০ পদ)।
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আপুনি দেখিব যে ঈশ্বৰৰ সঁচা প্ৰচাৰক বিলাকত এই স্বভাৱেই আছিল। তেওঁল�োকৰ
অধিকাৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ওপৰত আছিল। তেওঁল�োক ব্যক্তিগত চিন্তা,বিচাৰধাৰা বা
বহুসংখ্যক মতৰ অনুসাৰে কাৰ্য্য কৰা নাছিলে। জনমতও কেতিয়াবা কেতিয়াবা
ভূ ল ধাৰণা হব পাৰে। আমাক এইট�ো স্পষ্টভাৱে জনা দৰকাৰ যে ঈশ্বৰে যি কৰে
সেইট�োৱেই তেওঁৰ ক�োৱাৰ অৰ্থ আৰু আচলতে যি বাস্তৱিক অৰ্থ তাকেই তেওঁ কয়।

আপ�োনাক খহি য�োৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে
কিছু মান ল�োকে অনুগ্ৰহৰ পৰা খহি পৰা বাৰ্তাক লৈ ভয় খাইছে। যি বাক্যত
একেবাৰে স্পষ্ট আছে। তেওঁল�োক ভয়াতু ৰ হৈ ম�োৰ ওচৰলৈ আহিল, আৰু কলে যে,
“আমি অনন্তকালৰ বাবে সুৰক্ষিত বুলি ভাৱিছিল�ো।”
এই কথাৰ বাবে মই উত্তৰ দিছ�োঁ,হয়, নিশ্চয়!
আমাক অনন্তকালৰ বাবে
সুৰক্ষা দিয়া হৈছে! যীচু ৱে কৈছে যে পিতৃ য়ে যি তেওঁক দিছে, সেইবিলাকৰ পৰা
ক�োন�ো এজনক তেওঁ নেহেৰুৱাই( চাওক য�োহন ১৮:৯ পদ) কিয়ন�ো তেওঁ আমাক
কেতিয়াও নেৰিব আৰু কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে। কিন্তু তেওঁ আমাক এইট�ো কেতিয়াও
ক�োৱা নাই যে আমি তেওঁক কেতিয়াও এৰি নিদওঁ বুলি। এই কথা শুনি তেওঁল�োক
ম�োৰ ফালে চিন্তুত চকুৰে চাবলৈ ললে। আৰু তেওঁল�োকে কলে, “যদি আপুনি যীচু ক
সঁচা প্ৰেম কৰে তেনেহলে আপুনি তেওঁক এৰি কিয় আতঁ ৰি যাব?” যদি আপুনি
তেওঁক সঁচা প্ৰেম কৰে তেনেহলে আপুনি কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰিব!”
যদি আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে, তেনেহলে তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ আপ�োনাৰ
ক�োন�ো কষ্ট নহব, যদি ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্য্যা কৰা এটা ব�োজা তেন্তে আপুনি তেওঁৰ
সৈতে এটা আইনমতে সমন্ধত আছে। আৰু আপ�োনাৰ কাৰণে তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ
পালন কৰাট�ো কঠিন হৈ পৰিব। আমি ঈশ্বৰৰ সমৰ্থন পাবলৈয়ে তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যা
কৰিব নালাগে, আমি তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যা এই কাৰণেই কৰিব লাগে যে আমি তেওঁক
প্ৰেম কৰ�োঁ।
যিহুদাই আমাক কৈছে, মণ্ডলীত কিছু মান অয�োগ্য ব্যৱহাৰ কৰা ল�োক আছে,মানুহ
বিলাকৰ প্ৰভাৱ যেনেকে নহওক আমি নিজৰ প্ৰেমক কেনেদৰে সঞ্চিত কৰি ৰাখিব
লাগে। তেওঁ কৈছে, “আৰু অনন্ত জীৱনৰ অৰ্থে আমাৰ প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ দয়ালৈ
অপেক্ষা কৰি থাকা।”(যিহুদা ২১ পদ)
আমি দিনট�োত প্ৰতিক্ষন ঈশ্বৰৰ ফালে চাব লাগে।আমি সঘনাই তেওঁক বিচাৰিব
লাগে, আৰু তেওঁৰ ওচৰতে থকাট�ো বিচাৰিব লাগে যাতে তেওঁ নিজকে আমাৰ
ওপৰত অধিক মহত্ব ভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে।” “ আৰু তেওঁৰ ওপৰত যি
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ক�োন�োৰ সেই আশা আছে, তেওঁ যেনে শুচি, ত�োৱ�ো তেনেকৈ নিজকে শুচি কৰে।”(
১ য�োহন ৩:৩পদ)য�োহনে ইয়াত বিশেষকৈ যীচু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰকাশনৰ বিষয়ে কৈছে।
যেতিয়া আপুনি তেওঁক বিচাৰে আৰু তেওঁৰ আত্মাৰ সংগতি কৰে, তেনেহলে
আপুনি তেওঁক এৰি য�োৱাৰ কথা কল্পনাই কৰিব ন�োৱাৰে। তেন্তে আমি ক�োন�োধৰনৰ
ভয় কৰা আৱশ্যকতা নাই। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত ম�োৰ এটা অতি পচন্দৰ বাক্য আছে যিট�ো
যিহুদাৰ পত্ৰৰ শেষত আছে। যি বিলাকে যীচু ৰ দয়া পাবলৈ নিজকে তেওঁৰ প্ৰেমত
ধৰি ৰাখে তেনেবিলাকক যিহুদাই কৈছেঃ
“এতিয়া, যি জনাই ত�োমাল�োকক নপৰাকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ, আৰু তেওঁৰ
প্ৰতাপৰ সাক্ষাতে নিষ্কলঙ্কৰুপে অতি আনন্দৰে সৈতে উপস্হিত কৰিবলৈ সমৰ্থ,
আৰু আমাৰ প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই, যি জনা আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা সেই একমাত্ৰ
ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱ, মহিমা, পৰাক্ৰম আৰু ক্ষমতা সকল�ো যুগৰ পূৰ্ব্বেই, এতিয়াও
আৰু সকল�ো যুগলৈক�ো হওক। আমেন” (যিহুদা ২৪-২৫)।
আপ�োনাৰ বাবে এইট�ো ম�োৰ হৃদয়ৰ ইচ্ছা আৰু প্ৰাৰ্থনা!

প্ৰকাণ্ড
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অধ্যায় ৭

ভিত্তিমূল
ধূমহু া আহিলে দুষ্ট ল�োক নাইকিয়া হয়,কিন্তু ধাৰ্মিক বিলাকে চিৰস্হায়ী
ভিত্তিমূল স্বৰুপ।
হিত�োপদেশ ১০:২৫ পদ
এফাৱেলৰ দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীক আক�ৌ এবাৰ সৰ্বশীষ আৰু ন্যায়ৰ বিষয়ে চাবলৈ
য�োৱাৰ আগতে আমি আক�ৌ এবাৰ আগৰ অধ্যায়ব�োৰ যি পাইছিল�ো সেই বিষয়ে
নিৰিক্ষণ কৰিম,অধ্যায় ৪ চাৰিত দিয়া এই শাস্ত্ৰাংশ টি স�োঁৱৰণ কৰ�োঁহক।
এতেকে আহাঁ, আমি খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ৰ আদিকথা পাছ পেলাই, অৰ্থাৎ মৃত কৰ্ম্মৰ
পৰা মন পালটন আৰু ঈশ্বৰত বিশ্বাসৰ ভিত্তিমুল আৰু নানা বাপিষ্ম আৰু হাত দিয়া,
আৰু মৃত বিলাকৰ পুনৰুত্থান আৰু অনন্তকালস্হায়ী বিচাৰ আজ্ঞাৰ সমন্ধীয় সিক্ষাৰ
ভিত্তিমূল স্হাপন নকৰি সিদ্ধিৰ অৰ্থে আগ বাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰ�োঁহক।
অনন্তকালৰ ন্যায় আৰু দণ্ডৰ সত্যত দৃঢ়তাৰ অবিহনে আমি এক সুস্হ জীৱন
জীয়াই থাকিব ন�োৱাৰ�ো। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ অৰ্থাৎ পঢ়া লিখা
নজনাকৈ আমি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰাৰ দৰে হব।
এনেকৈ কিয়? শুভবাৰ্তাক গম্ভীৰ ভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে আপুনি দেখিব যে
যীচু ৱে স্বৰ্গতকৈ নৰকৰ কথাহে বেছিকৈ কৈছে আৰু বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁ এনেকৈয়ে
আমাৰ মনত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয়ৰ ভিত্তিমূল দৃঢ় কৰিবলৈ কৰিছে। তাৰ উদাহৰণ
এনেদৰে দিয়া আছেঃ
“এতেকে ত�োমাল�োকে অন্ধাৰত যি যি কথা কলা,তাক প�োহৰত শুনা যাব,
আৰু ভিতৰ-ক�োঠালিত ত�োমাল�োকে কাণে কাণে য়ি কলা, তাক ঘৰৰ
ওপৰৰ পৰা ঘ�োষণা কৰা হব।আৰু হে ম�োৰ বন্ধুবিলাক, মই ত�োমাল�োকক
কওঁ, যিবিলাকে শৰীৰক বধ কৰে, তাৰ পাছত এক�ো কৰিব ন�োৱাৰে,
তেওঁ বিলাকলৈ ভয় নকৰিবা। কিন্তু ক�োন জনালৈ ভয় কৰিব লগা, তাক
মই ত�োমাল�োকক জনাওঁ, বধ কৰাৰ পাছত নৰকত পেলাবৰ�ো যি জনাৰ
ক্ষমতা আছে, তেওঁলৈ ভয় কৰা, হয় মই ত�োমাল�োকক কওঁ তেওঁলৈকে ভয়
কৰা।”(লূক-১২:৩-৫ পদ)।
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এই শব্দবিলাক অতি কঠ�োৰ আৰু বিষয়ৰ কথা স্পষ্ট কৰিব যি ন্যায় আৰু দণ্ডৰ
বিষয়ে উত্তম আৰু জ্ঞান দিয়াৰ লগতে আমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ ভয় উৎপন্ন কৰে।
মই এই বিষয়ে অলপ স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছ�োঁ। কেৱল মাত্ৰ ঈশ্বৰেহে অনন্তকালীন
নৰকৰ ন্যায় কৰিব পাৰে। আমি গুপুতে যি ব�োৰ শুনিল�ো সেই সকল�োব�োৰ ন্যায়ৰ
সময়ত তেওঁৰ বগা স�োধবিচাৰৰ সন্মূখত সকল�ো দেখা প�োৱা যাব। কেৱল মাত্ৰ
কথাই নহয় আমাৰ উদ্দেশ্য, আচৰণ, কৰ্ম সকল�োব�োৰ সকল�োৰে আগত পৰিলক্ষিত
হৈ যাব। ঈশ্বৰৰ ভয়েই আমাক এই বিষয়ে সদায়ে সতৰ্ক কৰি থাকে যে ক�োন�ো
গুপুত থাকিব ন�োৱাৰে, যিমানেই গুপ্ত নহওক কিয়। আমি জান�ো যে তেওঁৰ ন্যায়ৰ
আগত আমি ক�োন�ো বাছি যাব ন�োৱাৰিম। আৰু তেওঁৰ ন্যায় সত্য।আমাৰ অন্তৰত
বহুত জ্ঞান থাকিব পাৰে, সেয়ে আমি যদি এই বুলি ভাৱি আমি কওঁ যে আমাৰ
ভূ ল ত্ৰু্টিব�োৰ ঈশ্বৰে নাচায় আৰু নিজকে সান্তনা দি থাকি যিট�ো বাক্যৰ অনুসাৰে
যাৰ এক�ো অস্হিতই নাই।(যেনিবা কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত বিশ্বাসাঘাতকৰ
অধীনস্হ থকাৰ নিচিনা)তেনেহলে আমি শেষ কালত সেইবিলাকৰ নিচিনা হৈ পৰিম
যিবিলাকে সত্যতাৰ পৰা আতঁ ৰি দুষ্টতাৰ কামত লিপ্ত হৈ পৰে।
যিবিলাকৰ এই বিশ্বাসত নিজৰ ভিত্তিমূল স্হিৰ হ�োৱা নাই তেওঁবিলাকে মানুহৰ
কথাও নামানিব,আৰু আমি তেওঁৰেই আৰাধনা কৰ�োঁ যাক আমি ভয় কৰ�োঁ। যদি
আমি ঈশ্বৰক ভয় কৰ�োঁ আৰু তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিম। যদি আমি মানুহৰ ভয়ত
এইবিলাক কৰ�োঁ তেন্তে যদি আমি মানুহ বিলাকক ভয় কৰ�োঁ তেন্তে আমি মানুহৰ
অধীন হৈ পৰিম।
অতিকৈ হেচাত- আৰু যি সাংসাৰিক আনন্দ, শাৰীৰিক অভিলাস, আৰু
অহংকাৰৰ ফালে গতি কৰিম। আৰু যেতিয়া আমি শাৰীৰিক মন�োভাৱে সম্পূৰ্ণৰপে
ু
সমৰ্পিত হৈ পৰ�ো তেতিয়া আমি এক অতি গম্ভীৰ পৰিণামৰ সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব।
তেনেহলে যদি আমাৰ অনন্তকালীন ন্যায় আৰু দণ্ডৰ বিষয়ে জ্ঞান নাথাকে,আৰু
ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয় নাথাকে,কিয়ন�ো ঈশ্বৰক ভয় কৰাট�ো এটা ন্যায়ৰ এক অৱল�োকন
বুলি কব পৰা যায়, সেয়ে পাঁচনি প�ৌলে এনেদৰে এই কথাৰ বিশ্লেষণ কৰিছেঃ
“কিয়ন�ো প্ৰতিজনে কৰা কৰ্ম্ম ভাল হওক বা বেয়া হওক,তাৰ দৰে শৰীৰৰ
দ্বাৰাই কৰা কৰ্ম্মৰ ফল পাবলৈ আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ আগত
প্ৰকাশিত হব লাগিব। সেই কাৰণেই প্ৰভু ৰ ভয় জানি আমি মানুহক প্ৰবৃতি
কৰাইছ�োঁ, আৰু মই আশা কৰ�োঁ যে, ত�োমাল�োকৰ বিবেকত আমি প্ৰকাশিত
হৈ আছ�োঁ।” (২ কুৰিন্হীয়া ৫:১০,১১)
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প�ৌলে ইয়াত মহান বগা সিংহাসনৰ কথা ক�োৱা নাই(যিট�োৰ বিষয়ে তেওঁ লূক
১২ অধ্যায়ত উল্লেখ কৰিছিল) যিবিলাকৰ আগত মানুহক নৰকৰ দণ্ডজ্ঞা দিয়া
হব। তেওঁ ইয়াত বিশ্বাসীসকলৰ ন্যায়ৰ কথা কৈছে। আমি এই ন্যায়ৰ বিষয়ে পিছৰ
অধ্যায়ত আল�োচনা কৰিম, কিন্তু এই কথাত ধ্যান দিয়া উচিত যে প�ৌলে খ্ৰীষ্টৰ
ন্যায়ৰ সিংহাসনৰ সমন্ধে ঈশ্বৰৰ ভয়ক তু লনা কৰিছে। আচলতে ওপৰত নিৰ্দেশক
বাক্যত তেওঁ ন্যয়ৰ সিংহাসনক ঈশ্বৰৰ ভয় বুলি গন্য কৰিছে। মূল কথা হল যে
আপুনি ন্যায়ৰ কথাৰ সমন্ধে ঈশ্বৰৰ ভয়ক আঁতৰাই ৰাখিব ন�োৱাৰে। যিহেতু
ঈশ্বৰৰ ভয়েই হৈছে আত্মিক জীৱনৰ চাবিকাঠি।(যিচয়া-৩৩:৬ পদ চাওক)।
ভৱিষৎবক্তা যিচয়াই ক�োৱা কথাব�োৰ মন কৰ�োঁহকঃ আৰু ত�োমাৰ কালত
স্হিৰতা হব,পৰিত্ৰাণ, জ্ঞান, আৰু বুদ্ধি প্ৰচু ৰ পৰিমানে হব, যিহ�োৱা বিষয়ক ভয়েই
তেওঁৰ পৰমধন।( যিচয়া ৩৩:৬ পদ চাওক)।
ঈশ্বৰত ভিত্তিমূল স্হাপন কৰাৰ মূল চাবিকাঠি হল পবিত্ৰ ভয়। পিছৰ অধ্যায়লৈ
মন কৰক,যীচু ৱে এনে ল�োকবিলাকৰ বিষয়ে কৈছিলে যিবিলাকে তেওঁৰ নামেৰে
আচৰিত কৰ্ম্ম কৰিব কিন্তু শেষ ন্যায়ৰ সময়ত তেওঁ তেওঁবিলাকক চিনি পাবলৈ
অগ্ৰাহ্য কৰিব আৰু তেওঁবিলাকক দণ্ড বিহা হব। এইট�ো কেনে আচৰিত কথা-যীচৱে
মথি ৭ অধ্যায়ত ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁবিলাকৰ পতনৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে। যিবিলাকে
নিজৰ ভিত্তিমূল দৃঢ় আছিল, তেওঁবিলাকে নিজৰ বিশ্বাস এনে কথাব�োৰত ৰাখিছিল
যে ক�োন�োধৰণৰ ধূমহূ াই তেওঁবিলাকক লৰচৰ কৰিব ন�োৱাৰে। যীচু ৰ কথাৰেঃ
“যি ক�োন�োৱে ম�োৰ এই সকল�ো বাক্য শুনি পালন কৰে, শিলৰ ওপৰত ঘৰ
সজা বুদ্ধিমান মানুহৰ লগত তেওঁৰ তু লনা দিয়া হব। পাছে বৰষুণ আনিলত,
ধল আহিল আৰু বতাহ বলাত সেই ঘৰত খুন্দা লাগিলহি, কিন্তু তাৰ প�োত
শিলৰ ওপৰত হ�োৱা হেতু কে সি নপৰিল। আৰু যি ক�োন�োৱে ম�োৰ এই
সকল�ো বাক্য শুনি পালন নকৰে, বালিৰ ওপৰত ঘৰ সজা নিৰ্ব্বূদ্ধি মনুহৰ
লগত তু লনা দিয়া হব। তাতে বৰষুণ আনিলত, ধল আহিল, আৰু বতাহ
বলাত সেই ঘৰত খুন্দা লাগিলত সি পৰিল। আৰু তাৰ পতন হল।”(মথি
৭:২৪,২৭ পদ চাওক)।
যিবিলাকে
কাৰণেই তেওঁ
ক্ষেত্ৰত সহায়
পৰিত্ৰাণ আৰু

শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে নিজৰ বিশ্বাসত দৃঢ় হৈ থাকে তেওঁ ভিত্তিমূলৰ
ধৈৰ্য্য ধৰিব পাৰে। ঈশ্বৰৰ ভয়েই সেই ভিত্তিমূল, তেওঁ আমাক এই
কৰে। এইট�ো ঈশ্বৰৰ এক অসীম ধনৰ ভৰাঁল। ইয়াতেই তেওঁৰ
জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ সনীবিষ্ট হৈ আছে।
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ঈশ্বৰলৈ ভয়
ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানে কি? কি ঈশ্বৰ যে ভয়ানক এই বুলি ভাৱি ভয় কৰিব
লাগে নেকি? এনে নহয়।যদি আমি তেনে ভাৱ�ো যে ঈশ্বৰ ভয়ঙ্কৰ সেয়ে তেওঁক
ভয় কৰিব লাগে তেনেহলে তেওঁৰ লগত আমাৰ ই সমন্ধ সেইট�ো কেনেকৈ সম্ভৱ
হব(যিট�ো তেওঁৰ মনৰ ইচ্ছা)? যেতিয়া ঈশ্বৰে ইস্ৰায়েলী বিলাকৰ ওচৰত নিজক
প্ৰকাশিত কৰিবলৈ আহিছিল যাতে তেওঁবিলাকৰ লগত সংগতি কৰিবলৈ, যেনেকৈ
তেওঁ ম�োচিৰ লগত সংগতি ৰাখিছিল—কিন্তু তেওঁবিলাকে ভয় কৰিলে আৰু দূৰলৈ
পলালে। আৰু তেওঁৰ ওচৰত আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। ম�োচিয়ে ল�োকবিলাকক
কলে, “তাতে ম�োচিয়ে ল�োকবিলাকক কলে, ভয় নকৰিবা ত�োমাল�োকক পৰীক্ষা
কৰিবল নিমিত্তে আৰু তেওঁলৈ যি ভয়, ত�োমাল�োকে পাপ নকৰিবৰ অৰ্থে সেয়ে যেন
ত�োমাল�োকৰ আগত থাকে, এই নিমিত্তে ঈশ্বৰ আহিল।”(যাত্ৰাপুস্তক ২০:২০ পদ)।
এনে লাগে যে ম�োচিৰ এই কথাত এজন আনজনৰ প্ৰতি এক বিসংগতি আছে।
কিন্তু তেনে নহয়। তেওঁ ঈশ্বৰক ভয় কৰা আৰু ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰখাৰ পাৰ্থক্য দৰ্শাবলৈ
যত্ন কৰিছে। আৰু এই দুই বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্যও আছে। যি জনে ঈশ্বৰলৈ ভয়
কৰে তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা কিছু মান লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰে। আদমে এদেন বাটিকাত
আজ্ঞা উলংঘন কৰিছিল তেতিয়া সি কৰিছিলঃ সি ঈশ্বৰৰ উপস্হিতিৰ পৰা নিজকে
লুকুৱাই ৰাখিলে। কিন্তু যি জনে ঈশ্বৰলৈ ভয় কৰে তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁচৰি যাবলৈ
ভয় কৰে।
আহক আমি ইয়াৰ অৰ্থ জানিবলৈ চেষ্টা কৰ�োঁহক। ঈশ্বৰলৈ ভয় কৰাৰ মানে
আন সকল�োতকৈ তেওঁক অধিক আদৰ সন্মান কৰা, তেওঁক অধিক মূল্যৱান বুলি
গণ্য কৰা,তেওঁক ভক্তিপূৰ্ণ ভাৱে আদৰ কৰা। ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে, যাক তেওঁ
প্ৰেম কৰে তেওঁক প্ৰেম কৰা, আৰু যাক তেওঁ তিৰষ্কাৰ কৰে তাক তিৰষ্কাৰ কৰা।
যিবিলাক তেওঁৰ বাবে মহত্বপূৰ্ণ সেইব�োৰ আমাৰ বাবেও মহত্বপূৰ।
্ণ যিব�োৰ তেওঁৰ
বাবে মহত্বপূৰ্ণ নহয় সেইব�োৰ আমাৰ বাবেও মহত্বপূৰ্ণ নহয়। যেতিয়া আমি তেওঁলৈ
ঁ লৈ ধৰ�োঁ, ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে আমি
ভয় কৰ�োঁ তেতিয়া আমি তেওঁৰ ওচৰত কপিব
অতিশীঘ্ৰেই তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰ�োঁ। লাগিলে সেইব�োৰ কথা আমাৰ বিবেকৰ
বাহিৰত হলেও, আমাৰ দুখ হওক বা আমাৰ এক�ো লাভ নহলেও।আমি তাতেই
শেষলৈকে আজ্ঞাকাৰী হৈ থাক�োঁ। হয়, ঈশ্বৰলৈ ভয় কৰাক প্ৰকাশিত কৰাৰ অৰ্থ
এয়াই যে আমি তেওঁৰ বাক্যৰ আজ্ঞাকাৰী হৈ তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰাট�ো।
ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কয় যে ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰখাই বুদ্ধিৰ আৰম্ভণ। বা ইয়াক
আমি এনেদৰেও কব পাৰ�ো, এইয়া বুদ্ধিৰ ভিত্তিমূল। বুদ্ধিৰ বিষয়ে আমি আগলৈ
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কিছু অধ্যায় ব�োৰত বিশেষভাৱে আল�োচনা কৰিম।যত আমি পাম বুদ্ধি এক এনে
জ্ঞান যিয়ে আমাক উপযুক্ত সময়ত উচিত নিৰ্ণয় ল�োৱাত ক্ষমতা প্ৰদান কৰে।
যিবিলাকে হেচা প্ৰয়�োগ কৰি ভু ল নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰে তেওঁল�োকত বুদ্ধি তাকৰ। কিয়ন�ো
বুদ্ধিৰ স�োঁত হৈছে ঈশ্বৰলৈ ৰখা ভয়।
বাক্যই আমাক কয় আমাৰ জীৱনৰ তু লনা ঘৰ সজা পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায়।
প্ৰথমতে ভিত্তিমূল স্হাপন কৰা হয়, তাৰ পাছত আমি বাকীব�োৰ সাজ�োঁ। আমি
পঢ়িবলৈ পাওঁ যে, “প্ৰজ্ঞাৰ দ্বাৰাই ঘৰ নিৰ্মান আৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰাই স্হাপন কৰা
হয়।”(হিত�োপদেশ ২৪:৩ পদ)।যদি আমি নিজৰ জীৱনত উচিত নিৰ্ণয়ৰে ক্ষমতাৰে
সাজ�োঁ তেনেহলে আমি এক সুস্হ জীৱন গঢ়ো। যাৰ বাবে আমি ন্যায়ৰ সিংহাসনৰ
আগত নিশ্চিতৰুপে বিশ্বাসেৰে থিয় দিব পাৰিম। কিয়ন�ো এই বুদ্ধিৰ ভিত্তিমূল হল
ঈশ্বৰলৈ ৰখা ভয়।

ৰক্ষা কৰে
খ্ৰীষ্টিয় ল�োকবিলাকৰ হৃদয়ত যদি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যি ভয় সেয়া দৃঢ় হৈ থাকে
তেনেহলে তেওঁবিলাকে বিশ্বাসৰ পৰা কেতিয়াও পিছ হহুকি নাযায়। আমি যীচু ৰ
ভক্তি আৰু আৰাধনাৰ পৰা দুৰ নহও বা তেওঁৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ। আমি তেওঁৰ
বাক্যব�োৰ গভীৰ ভাৱে গ্ৰহণ কৰিম আৰু সাধাৰণ ভাৱে কেতিয়াওঁ অগ্ৰাহ্য নকৰিম।
আমি কেতিয়াওঁ পাপক প্ৰেম নকৰিম। যাৰ দ্বাৰা বিশ্বাসীবিলাকৰ হৃদয় কঠ�োৰ হৈ
যায় আৰু তেওঁবিালক লাহে লাহে ঈশ্বৰৰ পৰা দুৰ হৈ যায়।(চাওক ইব্ৰী ৩:১২-১৩
পদ) আমি এয়া সদায় স�োঁৱৰণ কৰি থাকিম যে যি ক�োন�ো কথা গুপুতে ক�োৱা
হল সেয়া ন্যায়ৰ সিংহাসনৰ আগত সকল�োৱে জনাকৈ ঘ�োষনা কৰা হব।
নতু ন নিয়মৰ ল�োকবিলাকৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে যিৰিমিয়াক কি কৈছিল আহক শুন�োঃ
“তাতে তেওঁবিলাক ম�োৰ প্ৰজা হব, আৰু মই তেওঁবিলাকৰ ঈশ্বৰ
তেওঁবিলাকে চিৰকাললৈ ম�োক ভয় কৰিবৰ নিমিত্তে তেওঁবিলাকৰ
তেওঁবিলাকৰ পাছৰ সন্তানবিলাকৰ মঙ্গলৰ অৰ্থে তেওঁবিলাকক এক চিত্ত
এক পথ দিম। তেওঁবিলাকৰ মঙ্গল কৰিবলৈ মই যে তেওঁবিলাকৰ

হম।
আৰু
আৰু
পৰা

নুঘুৰিম তেওঁবিলাকে সৈতে মই এনে চিৰস্হায়ী নিয়ম স্হাপন কৰিম, আৰু
তেওঁবিলাক ম�োৰ পৰা আঁতৰ নহবৰ নিমিত্তে, তেওঁবিলাকৰ মনত ম�োৰ
বিষয়ৰ ভয় স্হাপন কৰিম।” (যিৰিমিয়া ৩২:৩৮,৪০)।
মন কৰক যে ঈশ্বৰে কৈছে, “আৰু ম�োৰ ভয় তেওঁবিলাকৰ মনত স্হাপন
কৰিম যাতে তেওঁবিলাকে কেতিয়াও ম�োৰ পৰা আঁতৰি নাযায়।”ম�োক মালেচিয়াত
ভিত্তিম
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এখন সভাৰ কথা মনত পৰিছে যত ঈশ্বৰৰ ভয়ৰ আত্মা বৰ দৃঢ়তাৰে নামি
আহিছিল। তাত পূৰ্বৰ সকল�ো দেশৰেই ল�োক উপস্হিত হৈছিল। বাইবেল স্কু লৰ
শিক্ষাৰ্থী,পালক,আৰু অন্য অনেক ল�োক সেই সভাত উবৰি পৰাকৈ ভৰি পৰিছিল।
আৰু মই ঈশ্বৰৰ বাক্য কৈ আছিল�ো, সভাৰ শেষত অনেক ল�োক অধৈৰ্য্য হৈ কান্দি
আছিলে আৰু মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দি আছিলে।
সেই বাতাবৰণত ঈশ্বৰৰ ভয় অতি অদভূ ত আছিল। মই ভাৱিল�ো-জন বিভৰি
ত�োমাৰ এটা ভূ ল ভূ লকক্ৰমে ক�োৱা এটা শব্দৰ বাবে তু মি মৰিবা! কি এনে কৈ
হব পাৰেনে? মই নাজান�ো, কিন্তু মই জান�ো, নতু ন নিয়মৰ এগৰাকী তিৰ�োতা
আৰু এজন পুৰষে
ু
এনে এটা ভূ লৰ বাবে তেওঁল�োক মৰি গল।তেওঁবিলাকৰ ন্যায়
অতিশীঘ্ৰেই চাবলগীয়া পৰিণতি আছিল, আৰু সকল�ো মণ্ডলী বিলাকত আৰু এই বাক্য
শুনা বিলাকলৈ বহুত ডাঙৰ ভয় স�োমায় পৰিল,(পাঁচনি কৰ্ম ৫:১১)।
মালেচিয়াৰ এই সভাৰ পাছত ভাৰতৰ পৰা অহা এহাল দম্পতিয়ে কলে, “এতিয়া
আমাক মনৰ ভিতৰৰ পৰা একেবাৰে শুদ্ধ আৰু স্বচ্ছ অনুভৱ হৈছে।”
দ্বিতীয় দিনাখন ৰাতিপূৱাই মই নিজৰ হ�োটেলৰ কক্ষত আছিল�ো আৰু মই এটা
বাক্য পাল�োঁ, “যিহ�োৱাবিষয়ক ভয় শুচি, আৰু চিৰস্হায়ী, সেইব�োৰ অনন্ত কাললৈকে
স্হিৰে থাকে”(গীতমালা ১৯:৯ পদ)।
পবিত্ৰ আত্মাই তৎক্ষনাত ম�োৰ লগত কথা কলে আৰু কলে, “লুচিফেৰ স্বৰ্গত
আৰাধনাৰ মুখ্য স্বৰ্গদূত আছিল। তেওঁ অভিষিক্ত আৰু সুন্দৰ আৰু আৰ্শীবাদপ্ৰাপ্ত
আছিল। কিন্তু তেওঁ ম�োক ভয় কৰা নাছিল, তেওঁ শেষলৈকে স্হিৰে থাকিব
ন�োৱাৰিলে।”
এইট�ো এটা উপেক্ষিত আছিল, আক�ৌ মই শুনিল�ো, “ম�োৰ সিংহাসনৰ চাৰিওফালে
থকা আৰু ম�োৰ ঐশ্বৰ্য্য চ�োৱা তিনিভাগৰ এভাগ স্বৰ্গদূত বিলাকে ম�োৰ ভয়
নাৰাখিলে। তেওঁবিলাকে শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে স্হিৰে নাথাকিলে।”
ঈশ্বৰে যি প্ৰকাশন দিলে তাত মই একেবাৰে অবাক হৈ পৰিল�ো। আক�ৌ মই
শুনিল�ো, “আদম আৰু হাৱা ম�োৰ লগত আছিলে।ম�োৰ উপস্হিতিত অহা য�োৱা
কৰিছিল,কিন্তু তেওঁল�োকেও ম�োৰ ভয় নাৰাখিলে।তেওঁল�োকে ম�োৰ উপস্হিতিত
শেষলৈকে ধৈৰ্য্য ধৰি নাথাকিলে।”
ঈশ্বৰৰ ভয়ে আমাক স্হিৰে থাকিবলৈ সমৰ্থ দিয়ে। তেওঁ আমাক ঈশ্বৰৰ
বাক্যৰ প্ৰতি সদায়ে আজ্ঞাকাৰী ৰাখে। বিশ্বাসীবিলাকক সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে
যে, “এতেকে আমি ভয়ৰে থাক�োহঁ ক, কাৰণ তেওঁৰ বিশ্ৰামত স�োমাবৰ প্ৰতিজ্ঞা
থাকিলেও, কিজানি কেনেবাকৈ ত�োমাল�োকৰ ক�োন�োক তাৰ পৰা বঞ্চিত হ�োৱা যেন
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দেখা যায়”(ইব্ৰী ৪:১ পদ)। এই পদক লিখ�োতাই প্ৰেমৰ সলনি এই শব্দক ভয়ৰ
ক্ষেত্ৰত প্ৰয়�োগ কৰিছে, এইট�ো কি আচৰিত কথা।ঈশ্বৰৰ ভয়ে আমাক তেওঁৰ পৰা
দুৰলৈ য�োৱাৰ পৰা ধৰি ৰাখে।

এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰক
মই সেই সময়ক কেতিয়াও নাপাহৰ�োঁ। যেতিয়া মই বন্দীশালত এক প্ৰসিদ্ধ
শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰকক লগ পাইছিল�ো, যেতিয়া তেওঁ পাঁচ বছৰৰ কাৰদণ্ডৰ শেষ
বছৰৰ কাল নিয়াইছিল। তেওঁৰ গ�োচৰ সাৰ্বজনিক ৰুপে কৰা হৈছিল,আৰু তেওঁ
দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নিন্দা হৈছিল। কিন্তু তেওঁৰ বন্দীশালত থকা প্ৰথম বছৰতেই
তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ লগত সত্যৰ মিল হৈছিল। যেতিয়া মই তেওঁৰ সৰু ক�োঠালিত চাৰি
বছৰৰ পাছত গল�ো, তেওঁ প্ৰথমে ম�োক ক�োৱা কথা এয়াই আছিল যে, “জন, মই
এই বন্দীশালত থকাট�ো ঈশ্বৰৰ ন্যায় নাছিল, এইট�ো তেওঁৰ দয়া আছিল। যদি মই
নিজৰ জীৱনত যেনেকৈ চলি আছিল�ো তেনেকৈয়ে যদি চলি থাকিল�োহেতেঁ ন তেনেহলে
মই অনন্তকালৰ কাৰনে নৰকত জীৱন কটাবলগীয়া হলহেতেঁ ন।”
মই তেওঁৰ কথা মনেয�োগে শুনি আছিল�ো। মই জানিছিল�ো যে মই এজন হৃদয়
ভঙা ঈশ্বৰৰ দাসৰ লগত কথা পাতি আছ�োঁ বুলি।মই জান�ো তেওঁ নিজৰ পৰিচৰ্য্যা
যীচু ৰ বাবে অতন্ত্য প্ৰেমৰে আৰম্ভ কৰিছিল।তেওঁৰ যি সেৱা সেয়া স্পষ্ঠ আছিল।মই
ভাৱিল�ো পৰিচৰ্য্যাত ইমান ওপৰত থকা স্বত্তেও তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা ইমান দূৰলৈ
কেনেকৈ গল।তাতে মই সুধিল�ো, “আপুনি যীচু ৰ খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমৰ পৰা কেতিয়া দূৰত
গল?”
তেওঁ ম�োৰ ফালে চালে আৰু এক�ো খেদ নকৰাকৈ উত্তৰ দিলে, “মই দূৰত য�োৱা
নাই!”
মই অতি আচৰিত হল�োঁ আৰু সুধিল�ো, “আপুনি যি বিগত সাত বছৰে আপুনি
যি ইমেইলৰ ইফালসিফাল আৰু ব্যাভিচাৰ কৰিলে তেন্তে এইট�ো কি- যাৰ বাবে
আপুনি এতিয়া বন্দীগৃহত আছে?”
তেওঁ কলে, “জন,মই এই সকল�োবিলাক পৰিস্হিতিত�ো ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰিছিল�ো,কিন্তু
মই তেওঁৰ প্ৰতি ভয় ৰখা নাছিল�ো।মই তেওঁক ম�োৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ অধিকাৰ
দিয়া নাছিল�ো।” তেতিয়া তেওঁ যি কলে, শুনি মই অবাক হৈ পৰিল�ো।,জন, ম�োৰ
নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ আমেৰিকাৰ খ্ৰীষ্টীয় ল�োক আছে। তেওঁল�োকে যীচু ক নিজৰ
উদ্ধাৰকৰ্তা বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু তেওঁলৈ প্ৰেম কৰে। কিন্তু তেওঁক সৰ্বোচ্ছ আৰু
সৰ্বপৰি ঈশ্বৰৰ বুলি তেওঁৰ প্ৰতি ভয় নকৰে।
ভিত্তিম
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এই কথা শুনি ম�োৰ ভিতৰত বিজুলী য�োৱা যেন লাগিল। মই অনুভৱ কৰিল�ো
যে আমি যীচু ক প্ৰেম কৰ�ো কিন্তু এই এটায় কথা আমাক তেওঁৰ পৰা দূৰ হৈ
পাপত পৰাৰ পৰা ধৰি ৰাখিব ন�োৱাৰ�ো। আমি ঈশ্বৰক ভয় কৰিব লাগে। ম�োচিয়ে
কি কৈছে আহক মন কৰ�োঁ, “তাতে ম�োচিয়ে কলে, ভয় নকৰিবা, ত�োমাল�োকক
পৰীক্ষা কৰিবৰ নিমিত্তে আৰু তেওঁলৈ যি ভয়, ত�োমাল�োকে পাপ নকৰিবৰ অৰ্থে
সেয়ে যেন ত�োমাল�োকৰ আগত থাকে, এই নিমিত্তে ঈশ্বৰ আহিল।”(যাত্ৰাপুস্তক
২০:২০ পদ)।ঈশ্বৰলৈ ভয় থকাই আমাক স্হিৰে থাকিবলৈ সহায় কৰে। আৰু
অনুজ্ঞাকাৰী হ�োৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে।–যেনেকৈ লুচিফাৰে আৰু এক তৃ তিয়াংশ
স্বৰ্গদূতবিলাকে সৈতে, আৰু আদমৰ লগত হ�োৱা আৰু শেষৰ দিনত মণ্ডলীবিলাকৰ
অনেক ল�োকবিলাকৰ সৈতে হব।

নিজৰ উদ্ধাৰ সম্পূৰ্ণ কৰা
সেয়ে, এইকাৰণে প�ৌলে আমাক কৈছে, “ভয় আৰু কম্পনেৰে(নিজৰ ওপৰত
ভাৰসা নকৰি,সাৱধানে থাকি, পৰীক্ষাত�ো সচেতন হৈ, যি ব�োৰ কথা ঈশ্বৰে ঘৃণা
কৰে, সেইবিলাকৰ পৰা দূৰে থাকি আৰু ঈশ্বৰৰ নাম কলংকিত নকৰাকৈ)নিজৰ
নিজৰ পৰিত্ৰাণৰ কাৰ্য্য(উন্নতি কৰি ইচ্ছা কৰা কাৰ্য্য সাধন কৰি, আৰু সম্পূৰ্ণৰপে
ু
কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে) সম্পূৰ্ণ কৰি য�োৱা।”(ফিলিপীয়া ২:১২ পদ)।আমি নিজৰ
পৰিত্ৰাণৰ আদৰযুক্ত ভয় আৰু কম্পনেৰে সৈতে সম্পূৰ্ণ কৰি আছ�োঁ। এই কাৰণে
আমি এইবিষয়ে সদায় সচেতন থাক�ো যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকট�ো শব্দ, বিচাৰ, আৰু
কাৰ্য্য ন্যায়ৰ সিংহাসনৰ আগত প্ৰকাশিত হব। এই কথাৰ সচেতনতা, নম্ৰতা,
সতৰ্ক তা, সহনশীল, আৰু পৰীক্ষাত�ো সজাগ থাক�ো আৰু আমি আজ্ঞাকাৰী হৈ থাক�ো।
এইধৰণেই আমি ঈশ্বৰৰ যি ব�োৰ কথা ঘিণলগা সিবিলাকৰ পৰা অতি যত্নৰে দূৰে
থাকিবলৈ পাৰ�োঁ।
মন কৰিব প�ৌলে এইট�ো ক�োৱা নাই যে আমি নিজৰ পৰিত্ৰাণক কেৱল মাত্ৰ
প্ৰেম আৰু দয়াৰে পূৰ্ণ কৰ�ো। আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহত সেইবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকি
পাপময় জীৱনৰ পৰা বাছি থাকিব পাৰ�োঁ।ঠিক তেনেদৰেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আমাক
আইন আৰু বিধানৰ অধীন হ�োৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে কিয়ন�ো এইবিলাকেই আমাৰ
সংগতি যি ঈশ্বৰৰ লগত আছে তাক নষ্ট কৰি দিয়ে।ঈশ্বৰৰ প্ৰেমে আমাক আমাৰ
প্ৰেম, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যত কেন্দ্ৰীক কৰে, আৰু তেওঁৰ প্ৰতি যি আমাৰ সমন্ধক হেৰাই
নেপেলাবলৈ আমাক সহায় কৰে।ঈশ্বৰৰ লগত সত সংগতি ৰাখিবলৈ হলে আমি
এই দুয়�োটা কথাই অতি আৱশ্যক। এই কাৰণেই প�ৌলে ঈশ্বৰক আমাৰ স্বৰ্গীয়
পিতৃ (আবা) বুলি কৈছে। কিন্তু তেওঁ ইয়াকেওঁ কৈছে যে আমাৰ ঈশ্বৰ ভষ্ম কৰিব
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দিব পৰা জুইয়�ো হয়(ইব্ৰী ১২:২৯ চাওক)। তেওঁ প্ৰেম কিন্তু তেওঁ লগতে ন্যায়ী
আৰু পবিত্ৰ ন্যায়ধীশক�ো হয়। তেওঁলৈ ভয় ৰখাই শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে থকাই আমাৰ
স্হিৰতা। যীচু ৱে বাৰে বাৰে কৈছে, “কিন্তু যি বিলাকে শেষলৈকে ধৈৰ্য্যৰে থাকিব
তেওঁবিলাকৰেই উদ্ধাৰ হব”(মথি ১০:২২ পদ)।

আমাৰ স্বভাৱ
দ্বিতীয়ট�ো কাৰণ এইট�োৱেই যে আমি অনন্তকালীন ন্যায় আৰু দণ্ডৰ বিষয়ে দৃঢ়
ভাৱে জনাট�ো যাতে আমি অন্যৰ আগত আমাৰ চৰিত্ৰ উচিত মতে থাকে। যদি
আমাৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয় নাই তেনেহলে আমি নিজৰ কথাৰে বা কাৰ্য্যৰে
প্ৰকাশিত কৰিম। আৰু সেইট�ো আমাৰ দ্বাৰা দিয়া এক অপৰিপক্ক শুভবাৰ্তা হব।
সেয়ে আমি আমাৰ জীৱনলৈ অহা সেই শুভবাৰ্তাৰ পৰা চিৰকালৰ বাবে হেৰায়
যাব লাগিব।
শুভবাৰ্তাৰ শিক্ষক আৰু প্ৰচাৰক হ�োৱা হেতু কে যদি আমি এই মূল সিদ্ধান্তত
স্হিৰে যদি নাথাক�ো তেনেহলে যি বাক্যৰ দ্বাৰা দিয়া কেৱল মাত্ৰ আকৰ্ষণীয়, সম্পন্ন
আৰু সুখী জীৱন জীয়াই থাকিবলৈহে আমাৰ সিন্ধান্ত প্ৰকাশিত কৰিব পাৰিম। আমি
মাত্ৰ আমাৰ সিন্ধান্তৰ কাৰ্য্যকহে পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম।এইবিলাকৰ দ্বাৰা ,সুন্দৰ স্বাস্হ্য,
আৰ্থিক সফলতা, শান্তি আৰু ভাল সমন্ধ আৰু এনেধৰণৰ অনেক কথাব�োৰহে পূৰ্ণ
হব, কিন্তু অনন্তকীলীন ন্যায়ৰ আধাৰযুক্তৰ অবিহনে আমি ক্ৰু চৰ আৰু যীচু ৰ পিছে
পিছে চলাৰ যি দাম তাক পৰিশ�োধ কৰাৰ শুভবাৰ্তা শুনাব ন�োৱাৰিম। কিয়ন�ো
আমি কেৱল মাত্ৰ নিজক সন্তোষ্টি দিয়া বিষয়ব�োৰৰ ওপৰত হে শুভবাৰ্তা শুনাব
পাৰিম। আমি ক�োন�োপধ্যেই ঈশ্বৰলৈ সমৰ্পিত হ�োৱাৰ শুভবাৰ্তা শুনাব ন�োৱাৰিম।
যদি আমি অনন্তকাললৈ চালিত হ�োৱা নাই,তেনেহলে আমি অনন্তকালীনতাক
আমাৰ দৃষ্টিক�োণেৰ চ�োৱাৰ সলনি সংসাৰৰত নিজৰ জীৱনৰ লাভা লাভৰ ক্ষেত্ৰত
অধিক মন কৰিম। আমি ল�োকবিলাকক কেৱল আজি দিনৰ জীৱন জীয়াই থকাৰ
শুভবাৰ্তা দিব পাৰিম। আমি এইট�ো কব ন�োৱাৰিম যে আমাৰ উপৰিপূৰষ
ু সকলৰ
সমান জীৱন জীয়াই থাকা বুলি।
“কিয়ন�ো যি নগৰৰ স্হাপন আৰু নিৰ্ম্মাণকৰ্তা ঈশ্বৰ, ভিত্তিমূল থকা সেই নগৰলৈ
তেওঁ অপেক্ষা কৰিছিল”(ইব্ৰী ১১:১০ পদ)।
হয়, ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাৰ প্ৰতিফল আমি এই জীৱনতেই পাওঁ। আমি
তেওঁৰ বিষয়ে শিক্ষা পাইছ�ো।কিন্তু আমি এইট�ো কেতিয়াওঁ পাহৰিব নালাগে যে আমি
এই পৃথিৱীত মাত্ৰ কেইটামান সময়ৰ বাবেহে আছ�োঁ। আমাক এই জীৱনৰ আগলৈ
ভিত্তিম
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যাব লাগিব আৰু স্বৰ্গত স্হান প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব, আমাৰ বিবেক বিবেচনাৰ আৰু
ইচ্ছাৰ অনুসাৰে নহয়। কিয়ন�ো আমাৰ আচল ঘৰ এই পৃথিৱীত নাই।
যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ পাছে পাছে চলিবলৈ এই সংসাৰক ত্যাগ কৰিছে সেইসকল সন্ত,
বিলাকৰ কথা অতি মন�োয�োগে পঢ়কঃ
“সেই সকল�ো বিশ্বাসত মৰিল,তেওঁবিলাকে প্ৰতিজ্ঞাব�োৰৰ ফল নাপালে, কিন্তু
দূৰৈতে সেইব�োৰক দেখি নমস্কাৰ কৰিছিল। আৰু নিজে যে পৃথিৱীত বিদেশী
আৰু প্ৰবাসী তাক স্বীকাৰ কৰিছিল। কিয়ন�ো যিবিলাকে এনকুৱা কথা কয়,
তেওঁবিলাকে যে নিজ দেশ বিচাৰিছে ইয়াকে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁবিলাকে যি
দেশৰ পৰা ওলাই আহিছিল, তালৈ মন কৰা হলে অৱশ্যে উলটি যাবলৈ
সুসময় পালেহেতেঁ ন। কিন্তু এতিয়া তেওঁবিলাকে তাতকৈ এটি উত্তম, অৰ্থাৎ
স্বৰ্গীয় দেশলৈ আকাঙ্খা কৰে। এই হেতু কে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ ঈস্ভৰ বুলি
প্ৰখ্যাত হবলৈ লাজ নাপায়। কিয়ন�ো তেওঁল�োকৰ কাৰণে তেওঁ এখন নগৰ
যুগুত কৰিলে”।(ইব্ৰী ১১:১৩,১৬ পদ)।
এইসকল ল�োকে যি দেশৰ প্ৰতীক্ষা কৰিছিল সেইট�ো ঈশ্বৰৰ নগৰ আছিল, এক
নতু ন যিৰুচালেম,ইয়াৰ বিষয়ে আমি পাছৰ অধ্যায়ত বিশেষভাৱে জানিবলৈ জ�োৰ
দিম। যিবিলাকে এই দেশত থাকিব তেওঁল�োকক বিজয়ী বুলি ক�োৱা হব। তেওঁল�োকৰ
প্ৰতিফলৰুপে এই পৃথিৱীত প্ৰাপ্ত হৈছিল তাতকৈ আৰু বহুত গুণে প্ৰকাশিত আৰু
উত্তম হব।
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অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

আল�োচনাৰ বাবে প্ৰশ্ন
ভাগ ৩ অধ্যায় ৬-৭

১. খ্
ৰীষ্টৰ পাছে চলিবলৈ আপুনাৰ কি লাভৰ আকাঙ্খা কৰে, যিট�ো নেকি যীচু ৰ
লগত সংগতি ৰখাতকৈ অধিক নেকি? আপ�োনাৰ ধ্যান কেন্দ্ৰীত কৰিবলৈ হলে
আপ�োনাৰ বাবে ই কেনেদৰে সহায়ক হব?
২. এ
ই সতৰ্ক তা যে বিশ্বাসীবিলাকে নিজৰ বিশ্বাসৰ পৰা দুৰত থাকিবলৈ সিন্ধান্ত
লব পাৰে। আপুনি যি সিন্ধান্ত লৈছে সেয়া কি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে নেকি?
এই সত্যতাৰ আপুনি উত্তৰ দিওঁতে ইয়াৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিব, এজন বিশ্বাসী
হ�োৱা হেতু কে আপুনি আপ�োনাৰ কেৱল ভয়েৰে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ ভয়েৰে দিয়ে।
৩. ম
থি ১৮:২৩-৩৫ ক�োৱা এজন নিৰ্দ য়ী দাসৰ দৃষ্টান্তৰ কথা বিবেচনা কৰক।
আপুনি কি ভাৱে যে কিয় ঈশ্বৰে ক্ষমা বিষয়ক কথাক ইমাৰ গভীৰ ভাৱে লয়?
৪. নিজৰ ভাষাৰে এইট�ো স্পষ্ট কৰক যে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ দয়া,পবিত্ৰ ভয়ৰ প্ৰভাৱৰ
অবিহনে অসম্পূৰ্ণতালৈ কেন্দ্ৰীত কৰাৰ ফলত এজন বিশ্বাসীয়ে কেনেদৰে এটা
মিথ্যাত থাকিব পাৰে বা নিজকে ঠগিব পাৰে?
৫. আ
 মাৰ অনন্তকালীন দৃষ্টিক�োণৰ পৰিনাম কেৱল নিজতেই নহয় কিন্তু আন
বিলাকৰ কাৰণেও। আমি আন বিলাকৰ ওপৰত�ো প্ৰভাৱ পেলাওঁ। যিব�োৰ
আমাৰ বাবে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবিলাকৰ পৰা দুৰত ৰাখি, এই পৃথিৱীত প�োৱা
লাভালাভৰ(যেনে সুস্বাস্হ্য, সফলতা আৰু সন্তোষ্টি) পৰা ফালৰি হৈ ঈশ্বৰৰ পাছে
পাছে চলাট�ো আপ�োনাৰ বাবে এইট�ো কি আৰু কেনেধৰণৰ কথা হব পাৰে?

ভিত্তিম

153

ভাগ ৪

অধ্যায় ৮

এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন ২
......তাতে মই যে অন্তৰৰ(ভিতৰৰ) আৰু হৃদয়ৰ (বিচাৰ,ভাৱনা,আৰু
উদ্দেশ্য)অনুসন্ধানকাৰী, তাক সকল�ো মণ্ডলীয়ে জানিব আৰু ত�োমাল�োকৰ প্ৰত্যেক
জনক�ো নিজ নিজ কৰ্ম্মৰ দৰে(যিব�োৰ ত�োমাল�োকে কৰিছা) প্ৰতিফল দিম।
(প্ৰকাশিত বাক্য ২:২৩ পদ)
স্বাৰ্থপৰ আৰু পৰ�োপকাৰৰ কি হল এইট�ো জানিবলৈ আহক আমাৰ এফাৱেল
সম্ৰাজ্যৰ দৃষ্টান্তৰ ফালে আগবাঢ়ো। তেওঁল�োকৰ দ্বাৰা আমি বিশ্বাসীবিলাকৰ বিচাৰৰ
বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাব�োৰ চাম, সেইবিলাকৰ ভিতৰত এটা এইট�ো যে সকল�ো
বিশ্বাসীবিলাকক একে সমানে প্ৰতিফল দিয়া নহব।

বিশ্বাসীসকলৰ বিচাৰ
যেনেকৈয়ে এন্ডেলৰ নিবাসীসকল এই বিশাল সভাগৃহত আহিল সেই সময়ত এই
বিচাৰ ৰাতিপূৱা কৰা হল। প্ৰায় পাঁচ শ এন্ডেলৰ নিবাসীৰ জীৱন এই সভাগৃহত
প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল, তেওঁল�োকে য়েইলিনক প্ৰথম লগপ�োৱাৰ কথাত অতন্ত্য
উৎসাহীত আছিল। ‘স্বাৰ্থপৰ’ আৰু ‘পৰ�োপকাৰ’ নিজৰ পুৰনি বন্ধু আৰু চিনিপ�োৱা
বিলাকৰ লগত লগ হৈ তেওঁল�োকৰ লগত কথাবতৰা পাতি আছিল তেনেকুৱাতে সৎ
ৰক্ষকবিলাক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে। যেনেকৈয়ে মূখ্য ৰক্ষকে কবলৈ আৰম্ভ কৰিলে
সকল�োৱে কথা পাতিবলৈ বন্ধ কৰি দিলে।
“স�োনকালেই আপ�োনাল�োকে ৰজাৰ সন্মূখত যাবলৈ পাব। তেওঁ সদায়ে
আপ�োনাল�োকক প্ৰেম কৰিছে আৰু এই দিনৰ প্ৰতীক্ষা কৰিছে যে কেতিয়া ত�োমাল�োকে
তেওঁৰে সৈতে একলগ হবা। আপুনি লাগিলে তেওঁক কেতিয়াও লগ প�োৱা নাই,
কিন্তু তেওঁ আপ�োনাল�োকক চাইছে। তেওঁ আপ�োনাল�োকৰ হৃদয়ক চাইছে আৰু
আপ�োনাল�োকৰ দ্বাৰা উৎপন্ন ফলব�োৰক জানিছে। তেওঁ আপ�োনাল�োকৰ হৃদয়,
উদ্দেশ্য, বিচাৰ আপ�োনাল�োকৰ ভাৱনা ব�োৰ আৰু আপ�োনাল�োকৰ কামব�োৰ�ো জানে,
তেওঁৰ আগত এক�ো লুকাই থকা নাই। জানি ল�োৱা তেওঁৰ বিচাৰ ন্যায়সংগত।
কাৰ�ো লগত ক�োন�ো ভূ ল কৰা নাযাব বা ভূ লকক্ৰমে ক�োন�ো সিন্ধান্ত ল�োৱা নহব।”
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মূখ্য ৰক্ষকে আক�ৌ তেওঁল�োকক কলে, তেওঁল�োকক কেনেকৈ সেই বিশাল
সভাগৃহত লৈ য�োৱা হব, আৰু তেওঁল�োকক কেনে ধৰণে নিজকে প্ৰস্তত কৰিব
লাগিব। এই সকল�ো জাননীৰ পাছত,তেওঁ ঘ�োষনা কৰিলে, “ৰজা য়েইলিনৰ আগত
যাবলগীয়া প্ৰথম ব্যক্তিজন হল স্বাৰ্থপৰ”। আগলৈ আহাঁ যাতে আমি ত�োমাক সেই
বিশাল সভাগৃহলৈ লৈ যাওঁ।

‘স্বাৰ্থপৰ’ আৰু তেওঁৰ বিচাৰ
‘স্বাৰ্থপৰ’ক লাগিলে যে তেওঁ এন্ডেলৰ প�ৌৰপতি আছিল, এই কাৰণে তেওঁক
সকল�োতকৈ আগত মতা হৈছে। তেওঁৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁৰ ৰজাৰ পৰিচৰ্য্যা
কৰাৰ বাবে সকল�োতকৈ ভাল প্ৰতিফল দিয়া হব। তেওঁৰ মনত আছিল পুৰনি লেখত
লিখা আছিল যে এন্ডেলত বিশ্বাসী হৈ থকা বিলাকক এফাৱেলত পুৰস্কাৰ আৰু উচ্চ
স্হান দিয়া হব। তেওঁ চাইছিল যে তেওঁৰ দুটা বছৰৰ প�ৌৰপতিৰ কাৰ্য্যকালত
সমাজৰ বিকাশ হৈছিল। যেতিয়া তেওঁ ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ
নিজৰ উচিত প্ৰতিফল প�োৱাৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল।
বিশাল সভাগৃহৰ দুৱাৰ খুল খালে আৰু ‘স্বাৰ্থপৰক’ ৰজাৰ উপস্হিতিত লৈ
য�োৱা হল। ৰজাৰ ঐশ্বৰ্য্য, বিশাল সভাগৃহত চাই তেওঁ অবাক হৈ ৰল। তেওঁ চালে
যে সভাগৃহ একেবাৰে ভৰি আছিল। সকল�োৱে থিয় হৈ আছিল। ‘স্বাৰ্থপৰে’ চালে
কিছু মান বহিবলৈ ঠাই খালী আছে, কিন্তু এনেকৈ কিয় এই বিচাৰ কৰাৰ আগেয়ে
তেওঁ ভাৱিলে যে হব পাৰে তাত উপস্হিত ল�োকবিলাকক যত ঠাই পালে তাতেই
বহি গল এইকাৰণেই চাগে এনে খালী হৈ আছে।
কিছু দূৰত য়েইলিনৰ আসন আছিল। ‘স্বাৰ্থপৰে’ কেতিয়াও এইট�ো ভৱা নাছিল
যে ইমান তেওঁ ঐশ্বৰ্য্যময় আৰু অদ্ভূ ত আছিল। তেওঁ চালে কিছু মান সৰু সৰু
আসনব�োৰ আছে। যিট�ো তেওঁ বুজিলে যে সেইব�োৰ য়েইলিনৰ সহায়ক পদাধিকাৰী
সকলৰ আছিল। তেওঁৰ হৃৎপিণ্ড এবাৰৰ কাৰণে কাম নকৰা হল কিয়ন�ো—তাত
আৰু দুই এটা আসন খালী আছিল। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে সেইবিলাকৰ
ভিতৰত এটা তেওঁক দিয়া হব বুলি।

পুৰনি বন্ধু
‘স্বাৰ্থপৰে’ আগবাঢ়ি গৈ থাকিল, তেতিয়া এন্ডেলৰ সেই ল�োকবিলাকৰ যিবিলাকে
এতিয়া এফাৱেলৰ নাগৰিক হৈ গৈছে, তেওঁল�োকৰ বৈভৱপূৰ্ণ পৰিবৰ্ত ন দেখি অতন্ত্য
আচৰিত হৈ গল। আসনৰ ফালে আগবাঢ়ি থাক�োতে তেওঁ এজন পুৰনি বন্ধু ক দেথা
পালে যি সভাগৃহৰ একেবাৰে পিছফালে আছিল। তেওঁৰ নাম ‘মিলাপ্ৰীতি’ আছিল।
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তেওঁৰ এটা ভ�োজনালয় আছিল, যত স্বাৰ্থপৰ প্ৰায়ে গৈ আছিল। তেওঁ মূখ্য
ৰক্ষকৰ ফালে চালে, এইট�ো সুধিবলৈ যে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিম নে
বুলি।ৰক্ষক জনে মূৰ লৰালে আৰু সন্মতি দিলে।
‘স্বাৰ্থপৰ’ তেওঁৰ ফালে গল আৰু দুয়�োজনে পৰস্পৰক আলিংগন কৰিলে।
“কেনেকৈ আছা মিলাপ্ৰীতি তু মি? ‘স্বাৰ্থপৰে’ সুধিলে।
“মই ভালেই আছ�োঁ,”সেই পুৰনি বন্ধু জনে উত্তৰ দিলে, “কিন্তু এতিয়া ম�োৰ
নাম ‘মিলাপ্ৰীতি’ নহয় এতিয়া মই “সন্তোষ্ট”। প্ৰভু য়েইলিনে ম�োক এই নাম দিছে
যেনেকৈ তেওঁ নিজৰ সকল�ো দাস বিলাকৰ লগত কৰে যিবিলাকক তেওঁৰ আসনৰ
আগত অনা হয়।
“মই সপ�োনত�ো ভৱা নাছিল�োঁ ইমান অদ্ভূ ত আৰু সুন্দৰ আছে এফাৱেল,”
‘সন্তোষ্টই’ কলে। এই বিশাল সভাগৃহৰ আগত আৰু সুন্দৰতা, ঐশ্বৰ্য্যময় আৰু সৎ
নগৰ যাবলৈ কেৱল প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে। ৰজা ইমান ৰুপৱান, প্ৰেমী আৰু প্ৰতাপী
যে তেওঁৰ নিচিনা পৃথিৱীত তু মি কেতিয়াও কাক�ো দেখা বা ভৱাও নাই। এইট�ো
এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি জানি পাইছ�োঁ সেই সকল�োব�োৰৰ পৰা অধিক ভাল আছে।
আজি মই যি দেখি আছ�োঁ আৰু যি খিনি জানিছিল�োঁ সেইখিনি এন্ডেলত থকা সময়ত
গম প�োৱা হলে মই নিজৰ জীৱন কিছু অন্য ধৰণেৰে নিয়াল�ো হেতেঁ ন। মি নিজৰ
ধ্যান আৰু অধিক ৰজাক সন্তোষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিল�োঁ হেতেঁ ন। মই এন্ডেলত অলপ
সময়ৰ জীৱনতেই অধিক ভাল নাগৰিক হবলৈ চেষ্টা কৰিল�োঁহেতেঁন। যদি মই এনেকৈ
কৰা হলে আজি মই তেওঁৰ আৰু অধিক ওচৰত থাকিল�োঁহেতেঁন।”
‘স্বাৰ্থপৰে’ তেওঁক ক�োৱাৰ মাজতে কলে, ‘ইয়াৰ অৰ্থ কি ? তু মি এন্ডেলত
ভাল নাগৰিক নাছিলা নেকি, ত�োমাৰ এটা বহুত ভাৱ ভ�োজনালয় আছিল আৰু
তু মি অনেক সামাজিক কাৰ্য্যক্ৰম বিলাকত আৰ্থিক অনুদালে দিছিলা। তু মি পইচা
জমা কৰিবলৈ পইচাও দিছিলা, আৰু বিনামূল্য আহাৰ�ো দিছিলা। তু মি বহুত বাৰ
এই কৰ্ম্ম কৰিবলৈ নিজৰ গধূলি সময় দিছিলা।”
‘সন্তোষ্টই’ মূৰ লৰালে। “মই সেই সকল�োব�োৰ ল�োকবিলাকক নিজকে মহান
দেখুৱাবলৈ আৰু সন্মান পাবলৈ কৰিছিল�োঁ। মই জানিছিল�ো যে এনে কৰিলে অনেক
দান দিয়া বিলাকে আকৰ্ষিত হব বুলি। ম�োৰ উদ্দেশ্য ল�োকবিলাকক আৰ্শীবাদ কৰাট�ো
নাছিল কিন্তু নিজৰ সফলতা প�োৱাট�োহে আছিল। যদি মই য়েইলিনৰ কথাব�োৰ
শুনিল�োহেতেঁ ন। তেওঁ আমাক কৈছিলে, যেতিয়া তু মি ভ�োজৰ আয়�োজন কৰিবা তেন্তে
নিজৰ বন্ধু ,ভাই, সৰ্ম্পকীয়, ধনী চু বুৰীয়াক আমন্ত্ৰণ নকৰিবা, কিয়ন�ো তেওঁল�োকেও
উভতি ত�োমাক ভ�োজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব আৰু তু মি তেওঁল�োকলৈ কৰাক ওভতাই
এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন 
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দিব। কিন্তু যেতিয়া তু মি ভ�োজৰ আয়�োজন কৰা তেতিয়া দুখীয়া, দৰিদ্ৰ, লেঙেৰা,
আৰু অন্ধ বিলাকক মাতিবা। আৰু তু মি আৰ্শীবাদ পাবা, কিয়ন�ো তেওঁল�োক
ত�োমাক তু মি যি কৰিলা সেইয়া ঘুৰাব ন�োৱাৰে, কিয়ন�ো ত�োমাক ইয়াৰ প্ৰতিফল
বিচাৰৰ পুনৰুত্থানৰ সময়ত দিয়া হব। মই সেই ভ�োজ ম�োৰ লাভৰ অৰ্থে দিছিল�োঁ,
সমাজৰ ভালৰ কাৰণে নহয়। মই এন্ডেলৰ জনাজাত ল�োকৰ শাৰীত দেখা পাব
বিচাৰিছিল�ো।”
‘স্বাৰ্থপৰ’আক�ৌ সুধিলে।

“কিন্তু তু মি এন্ডেলৰ স্কু লত প্ৰায়ে অনুদান দিছিলা।কি

ইয়াৰ কাৰণে তু মি য়েইলিনৰ দৃষ্টিত উচ্চ নহলা নে?”
‘সন্তোষ্টই’ উত্তৰ দি কলে, “মই আচলতে স্কু লত অনুদান প্ৰায়ে দিছিল�ো,কিন্তু
ম�োৰ ব্যৱসায়ত প�োৱা লাভৰ আগত সেইট�ো বহুত কম আছিল। মই আচলতে
বহুত কম পৰিমানে দিছিল�োঁ। মই ভ�োজনালয়ৰ পৰা লাভৰ অধিক ভাগ লুকুৱাই
ৰাখিছিল�োঁ, কিয়ন�ো ম�োৰ ভয় আছিল যে ক�োন�োবা সময়ত যদি ব্যৱসায়ৰ ঘাটিত
যাব পাৰ�োঁ বুলি। ইয়াৰ লগতে মই আনন্দ আৰু বৈভৱৰ জীৱন জীয়াই থকাৰ ল�োভ
আছিল। ম�োৰ বাস্তৱিক ইচ্ছা নিজে নিজকে বচ�োৱা। যি অকণনান মই দিছিল�োঁ
সেয়া কেৱল নিজৰ বিবেকক সান্তনা দিবলৈহে আছিল। ম�োক দান দিব লগা হল,
কিয়ন�ো আমাৰ শিক্ষকে বাৰে বাৰে এই কথাৰ আল�োচনা কৰিছিল যে আমি ৰাজ্যৰ
উন্নতিৰ কাৰণে আৰু আৱশ্যকতা থকা ল�োকবিাকৰ কাৰণে দান দিব লাগে বুলি।
মই নিজৰ দান প্ৰেম আৰু দয়াৰ কাৰণে নহয় কি্ন্তু হৃদয়ত উৎপন্ন হ�োৱা দ�োষী
মন�োভাৱেৰে আৰু জৱৰজস্হীৰে দিছিল�ো।”
সন্তোষ্টই আগত কলে,“মই য়েইলিনৰ সেই বিধৱা স্ত্ৰীৰ উদাহৰণ পাহৰি পেলাইছিল�োঁ
যিয়ে এফাৱেলৰ ৰাজ্যক বহুত প্ৰেম কৰিছিল। মনত আছে, তেওঁ কলে, মই ত�োমাক
কৈছ�োঁ যে সেই স্ত্ৰী জনীয়ে দানপাত্ৰত সকল�োতকৈ অধিক দান দিছিল। কিয়ন�ো অন্য
সকল�োৱে তেওঁল�োকৰ ওচৰত যি অধিক আছিল তাৰে অলপ দিছিল, কিন্তু তাই ত�ো
দুখীয়া থকা স্বত্তেও তাইৰ লগত যি আছিল সেই সকল�ো তাই দান কৰি দিছিল।”
‘স্বাৰ্থপৰৰ’ নিজৰ ঘৰত দিয়া ভ�োজৰ কথা মনত পেলালে। সেই ভ�োজত
কেতিয়াও দুখীয়া আৰু আৱশ্যক থকা ল�োক অহা নাছিল। তেতিয়া তেওঁ স�োৱঁৰম
কৰিলে যে তেওঁ পাঁচ লাখ টকা সেইসকল ল�োকক ক্ষান্ত কৰিবলৈ দিছিল যিবিলাকে
তেওঁৰ সিন্ধান্তত দুখী হৈছিল যে, তেওঁ স্কু লৰ কাৰণে যি মাটিড�োখৰ দিয়া হৈছিল,
সেইট�ো স্কু লৰ কাৰণে নিদি ডিপাৰ্চমেন্টেল ষ্টোৰক দি দিছিল। সেই সময়ত তেওঁ
ভাৱিছিল যে তেওঁ বহুত অধিক দিলে, কিন্তু এতিয়া ভাৱিব ধৰিলে যে তেওঁল�োকক
কিমান কম দিছিল। এতিয়া এই কথাব�োৰৰ য়েইলিনে কেনেদৰে বিচাৰ কৰিব?
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এই স্মৰণযাত্ৰাৰ মাজতে সন্তেো�ষ্টই আগত কলে। যদি ম�োৰ য়েইলিন আৰু তেওঁৰ
ল�োকবিলাকৰ প্ৰতি সঁচা প্ৰেম থকা হলে, তেওঁ আগত আৰু কলে, তেনেহলে মই
নিজৰ সময়�ো দি দিল�োহেতেঁ ন আৰু স্কু লত�ো পঢ়াল�ো হেতেঁ ন। যদি প্ৰত্যেকেই নিজৰ
নিজৰ কাম কৰে তেন্তে ভাৰৰ ব�োজা কমি যায়, নহলে কেৱল কিছু মান অলপ
ল�োকক সেই কাম কৰিবলগীয়া হয়। যদি য়েইলিনৰ নীতিক ল�োৱা হলে, কাৰ�ো
ওপৰত অধিক ব�োজা নপৰিলেহেতেঁ ন। যি অলপ ল�োকে এই সম্পূৰ্ণ ব�োজা উঠালে
তেওঁল�োকক বহুত ডাঙৰ প্ৰতিফল দিয়া হল। মূল কথাট�ো হল, যি অকনমান মই
দিছিল�োঁ সেইট�ো নিজৰ বিবেকক সান্তনা দিবলৈ দিছিল�োঁ কিয়ন�ো ম�োৰ য়েইলিনৰ
ৰাজ্যৰ প্ৰতি পূৰৰ
্ণ পে
ু সমপ্ৰন নাছিল�োঁ।
যেতিয়া ম�োৰ জীৱনৰ পৰীক্ষন কৰা হল, তেতিয়া সকল�োৰে আগত স্পষ্ট হৈ
গৈছিল যে মই নিজৰ আৰাম,সুৰক্ষা, আৰু প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে জীয়াই আছিল�ো। তেওঁৰ
মহিমাৰ কাৰণে নহয়। এতিয়া মই এই নগৰত সকল�োতকৈ নিকৃ ষ্ট নাগৰিক। এইট�ো
সঁচা তথাপিও মই য়েইলিনক ম�োৰ কাৰণে প্ৰেম আৰু দয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ অত্যাধিক
ধন্যবাদী। মই তেওঁৰ পৰা যি পাল�ো মই তাৰ য�োগ্য নহও, কিন্তু তু মি এতিয়া
নিজেই অলপ পাছত চাবা যে তেওঁৰ প্ৰেম আৰু উদাৰতা আমাৰ চিন্তাৰ বাহিৰত।
মই নিজৰ জীৱনত তেওঁৰ প্ৰতি সদায় দয়াৰ ঋনী থাকিম।
আচৰিত হৈ স্বাৰ্থপৰে সুধিলে, নিকৃ ষ্ট নাগৰিক, ত�োমাৰ মতে ইয়াত শ্ৰেণী
বিভাজন কৰা হৈছে?
‘সন্তোষ্টই’ হাঁহি মাৰি কলে, “হয়, এনেধৰনে। আমাক ইয়াৰ বিষয়ে এন্ডেলত
ক�োৱা হৈছিল, কিন্তু আমাৰ ক�োনেও এই কথাত গভীৰতাৰে মন নকৰিল�ো। কিন্তু
আমি নিজৰ হৃদয়ত এই কথাক জানিছিল�োঁ। আচলতে এই সভাগৃগত প্ৰৱেশ কৰ�োতেই
তু মি এই বিষয়ে ভাৱিছিলা। মই ত�োমাৰ মনত চলি থকা বিচাৰক শুনি পাইছিল�োঁ।
তু মি ভাৱিছা যে ত�োমাক এটা আসন দিয়া হওক। শ্ৰেণীত পুৰনি লেখত পঢ়োৱা
কথাব�োৰ তু মি জানা যে এইট�ো সম্ভৱ, যদিও মই ভাৱ�ো যে এন্ডেলত থাক�োতে তু মি
নিজৰ ভৱিষৎতৰ স্হানৰ বিষয়ে কেতিয়াওঁ ভৱা নাছিলা চাগে।”
“এন্ডেলত আমাৰ অলপ সময়ৰ জীৱনত যিমান য়েইলিনৰ প্ৰতি বিশ্বাসয�োগ্য়
আছিল�ো সেই সকল�োৱে এতিয়া ইয়াত এই নগৰত ডাঙৰ অধিকাৰী আৰু উচ্চ
নাগৰিক আৰু তেওঁল�োকক বহুত উচ্চ পদ আৰু সন্মান দিয়া হৈছে। তেওঁল�োক
নগৰখনৰ সকল�োতকৈ সুন্দৰ ভাগত থাকে আৰু তেওঁল�োকক ৰজাৰ সৈতে লগ প�োৱা
আৰু কথা-বতৰা কৰিবলৈ সুয�োগ দিয়া হয়। আমাৰ নিচিনা যিবিলাকে এন্ডেলৰ
বাস্তব্যত নিজে নিজৰ জীৱন জীয়ালে তেওঁল�োকক নগৰৰ বাহিৰ ভাগত স্হান
দিয়া হৈছে। এই কথাই এই সভাগৃহত দেখা প�োৱা গৈছে।” যিবিলাকে সভাগৃহৰ
এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন 
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পিছৰ ভাগত আছে তেওঁল�োক নগৰৰ বাহিৰৰ ভাগত থাকে। আমাক কষ্টৰ কাম
দিয়া হৈছে। আমি এই ৰাজ্যত সকল�োতকৈ নিকৃ ষ্ট স্তৰত আছ�োঁ। আৰু যি একবাৰে
আগত আসনত বিৰাজমান আছে সেইট�ো নগৰৰ কেন্দ্ৰত যত ৰজাই থাকে তাত
থাকে। তেওঁল�োক ৰজাৰ সৈতে থাকি তেওঁৰে সৈতে কাম কৰিবলৈ স�ৌভাগ্য পাইছে।
তেওঁল�োক এই ৰাজ্যত সকল�োতকৈ মহান।
সন্তুো�ষ্টই শেষত কলে, ‘স্বাৰ্থপৰ’ ম�োৰ বন্ধু এইট�ো জানি ল�োৱা য়েইলিন ন্যায়ি
আৰু প্ৰেমী নেতা হয়। তেওঁ ত�োমাক যি দিব সেয়া ত�োমাৰ পুৰস্কাৰ হব। এই
নগৰত যদি সকল�োতকৈ সৰু স্হান দিয়া হলেও আমাৰ নিচিনা সকলৰ বাবে সেয়া
বহুত ডাঙৰ স্হান আৰু তেওঁৰ অবিহনে সেয়া প�োৱাট�ো অসম্ভৱ।
ইমান ক�োৱাৰ পাছত, সন্তোষ্ট পিছফাল গৈ নিজৰ স্হানত গুচি গল। প্ৰধান
ৰক্ষকে স্বাৰ্থপৰক স�োধ-আসনৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ ইংগিত দিলে।

ল�োকপ্ৰিয় শিক্ষক
‘স্বাৰ্থপৰে’ কেইটামান খ�োজ আগবাঢ়িছিল হবলা আৰু তেওঁ আৰু এজন ব্যক্তিক
চালে যাক তেওঁ জানিছিল যাৰ নাম আছিল ‘প্ৰেৰণা’। তেওঁ এন্ডেলৰ স্কু লত
শিক্ষক আছিল, যাক স্বাৰ্থপৰে সকল�োতকৈ উকৃ ষ্ট মানিছিল। তেওঁ অতন্ত্য জ্ঞানী
আৰু স্পষ্টবাদী আছিল, আৰু তেওঁৰ কথাই স্বাৰ্ত পৰক সদায় প্ৰেৰণা দিছিল। এই
শিক্ষক জনে যেতিয়াই শিক্ষা দিছিল তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীবিলাকক প্ৰেৰণাই প্ৰাপ্ত হৈছিল।
তেওঁ নিজতে ভাল অনুভৱ কৰিলে। আন শিক্ষক বিলাকেও প্ৰেৰণা দিয়া বিধৰ
আছিল,কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁল�োক কঠ�োৰ হৈছিল আৰু তেওঁল�োকে
বুজাবলৈ কুন্ঠাব�োধ কৰিছিল। এনেকুৱা প্ৰেৰণাৰ লগত নাছিল, তেওঁৰ পঢ়োৱাৰ
পিছত অহা সময়ত ব্যক্তিবিলাকক বহুত ভাল অনুভৱ হৈছিল। সঁচা কথাট�ো হল
তেওঁ স্বাৰ্থপৰৰ প্ৰিয় শিক্ষক আছিল।
‘স্বাৰ্থপৰে’ আক�ৌ এবাৰ প্ৰধান ৰক্ষকৰ ফালে চালে, নিজৰ পুৰনি শিক্ষকৰ লগত
কথা পাতিবলৈ অনুমতি বিচাৰিবলৈ। ৰক্ষকে সন্মতিৰে মুৰ লৰালে। স্বাৰ্থপৰে শীঘ্ৰেই
প্ৰেৰণাৰ ওচৰলৈ গল, আৰু দুয়�োজনে পৰস্পৰক প্ৰেমৰ অভিনন্দন জনালে।
স্বাৰ্থপৰে সুধিবলৈ নিজকে ৰখিব ন�োৱাৰিলে, “আপুনি ইয়াত পিছৰ শাৰীত কিয়
আছে?”
“এইট�োৱেই ম�োৰ স্হান আৰু পদ। মই এফাৱেলৰ এজন নিকৃ ষ্ট নাগৰিক। মই
নগৰৰ বাহিৰৰ ভাগত থাক�োঁ আৰু পাল্মৱাৰৰ কাম কৰ�োঁ।”
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“কি? স্বাৰ্থপৰে আচৰিত হৈ সুধিলে।”
“আপুনি ত�ো য়েইলিনৰ উত্তম
শিক্ষকবিলাকৰ ভিতৰত এজন আছিল। তেনেহলে আপুনি নিকৃ ষ্ট নাগৰিকৰ ভিতৰত
এজন কেনেকৈ হব পাৰে? আপ�োনাক ক�োন�োৱা আসনত হব লাগিছিল।”
“মই তাত উচ্চ স্হানত নহয় বা য়েইলিনৰ লগত ৰাজত্ব কৰা বিলাকৰ ভিতৰত
নাই, ইয়াৰ অনেক কাৰণ আছে,প্ৰেৰনাই কলে। “অধিক সময় নাই সেইকাৰণে মই
কেৱল ম�োৰ মূৰ্খতাৰ এটা মূল কাৰণ কম। মনত আছেনে যি ক�োন�োৱে নিজৰ
জীৱন য়েইলিনক সমৰ্পিত কৰে তেওঁক নিৰ্ম্মানকৰ্তা হিচাপে গন্য কৰা হয়? আমাক
স্কু লত সদায়ে এইট�োৱেই শিকাইছিলে। এন্ডেলৰ স্কু লত আমাৰ এটা সকল�োতকৈ
গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল সেইট�ো হল আনৰ জীৱনক দৃঢ় কৰা। এইট�ো আমাৰ দ্বাৰা
দিয়া হ�োৱা বাক্যৰে কৰা হৈছিল। লাগিলে সেই সংবাদ, আমাৰ উপদেশ,ব্যৱহাৰ বা
কাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই নহওক কিয়।”
“শিক্ষক হ�োৱা হেতু কে ম�োক বিশেষাধিকাৰ আৰু দায়িত্ব দিয়া আছিল।মই
বিদ্যাৰ্থীবিলাকক য়েইলিনৰ সিন্ধান্তৰ পথ শিকাল�োঁ। কিন্তু শিক্ষকৰ দায়িত্বত মই
সফল নহল�ো।”
“ম�োৰ শিক্ষা অসংতু লিত আছিল।মই য়েইলিনৰ পৰিচৰ্য্যা কৰাৰ সফলতাৰ
কথাকে কেৱল শিকাল�োঁ। মই নিজৰ বিদ্যাৰ্থীবিলাকক অন্তিম পৰিনামৰ চিন্তা নকৰাকৈ
সফলতা পাবৰ বাবে চালিত কৰিল�োঁ। মই তেওঁল�োকক এইট�ো নকল�ো যে জীৱনৰ
সঁচা উদ্দেশ্য য়েইলিনক সন্তোষ্ট কৰা। মই তেওঁল�োকক কল�োঁ যে জীৱনত সফলতা
পাবলৈ হলে য়েইলিনৰ পথৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়।” পৰিনামস্বৰুপে মই
তেওঁল�োকক নিজৰ সমাজৰ ভয় আৰু প্ৰল�োভনৰ বিষয়ে নিশিকাল�োঁ।
পুৰনি লেখ বিলাকত স্পষ্টভাৱে ক�োৱা হৈছে, যে মই য়েইলিনৰ শিক্ষাক সম্পূৰ্ণ
ভাৱে শিকাব লাগে। ইয়াত প্ৰত্যেক ব্যক্তিক চেতনা দিয়া আৰু সকল�ো প্ৰকাৰৰ
বুদ্ধিমানেৰে শিক্ষা দিবলৈ, যে আমি য়েইলিনত প্ৰত্যেক ব্যক্তিক পূৰিপূৰত
্ণ াৰে প্ৰস্তুত
কৰাট�ো প্ৰয়�োজন আছিল। মই শিক্ষা দিল�োঁ কিন্তু চেতনা নিদিল�োঁ। মই কেৱল
সফলতাৰ শিক্ষা দিয়া শিক্ষক হৈয়ে থাকিল�োঁ। কেতিয়াও স্বাস্হ্যবাধক শিক্ষা নিদিল�োঁ,
মই এনে অনেক যুৱক বিলাকক নিৰ্ম্মান কৰিল�ো যিবিলাকে য়েইলিনৰ বহুত কম
মহিমা দিব পাৰে। আৰু তেওঁ নিজৰ মূৰ তল কৰিলে। তেওঁল�োকৰ অনেকে এতিয়া
নৰকত আছে।
স্বাৰ্থপৰৰ চেহেৰাত আচৰিত হ�োৱা দেখি, শিক্ষকে নিজৰ কথাত জ�োৰ দিলে।
হয়, তেওঁল�োক বিনাশৰ ভাগী হৈ গল। অনেকক এতিয়া সেই নিৰ্জ ন প্ৰদেশত
পঠাই দিয়া হল, কেৱল মাত্ৰ ম�োৰ অসংতু লিত শিক্ষাৰ কাৰণে। মই তেওঁল�োকক
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যি আৱশ্যক আছিল তাক দিব ন�োৱাৰিল�োঁ। মই তেওঁল�োকক সেইট�ো কল�োঁ যিট�ো
তেওঁল�োকে শুনিব বিচাৰিছিল। মই তেওঁল�োকৰ দৃষ্টিত নিজকে তল কৰিব বিচৰা
নাছিল�োঁ। আৰু নিজৰ ল�োকপ্ৰিয়তাক হেৰাব বিচৰা নাছিল�োঁ। সেই কাৰণে মই
তেওঁল�োকক উচিত নিৰ্ম্মান কৰিব ন�োৱাৰিল�োঁ। মই তেওঁল�োকৰ জীৱনত দুৰ্বল
আৰু অয�োগ্য কথাব�োৰ নিশিকাল�োঁ। মই তেওঁল�োকক এই ধৰনে শিক্ষা দিল�োঁ যিট�ো
তেওঁল�োকৰ ভিতৰত কেৱল নিজৰ গ�ৌৰৱ পূৰ্ণ কৰিবলৈ ইচ্ছা উৎপন্ন হল।
মনত আছেনে পুৰনি লেখত শিক্ষক বিলাকক চেতনা দিয়া হৈছিল, কিয়ন�ো
তেওঁল�োক ম�োৰ ল�োকবিলাকক, শান্তি বুলি কৈ শিকায় কিন্তু ক�োন�ো শান্তি নাই।
কিয়ন�ো যেতিয়া দুৰ্বল দেৱাল বন�োৱা হয় তেতিয়া তাৰ ওপৰত বগা ৰং সানি
পুতি দিয়া হয়, এই কাৰনে যিবিলাকে সেই বগা ৰং সানি পুতি দিয়ে তেওঁল�োকক
ক�োৱা যে সেইট�ো অৱশ্যেই পৰ যাব। ম�োৰ অনেক বিদ্যাৰ্থীবিলাকে নিজৰ জীৱনক
নষ্ট হ�োৱা ক্ষন্তেকীয়া কথাব�োৰত ঢাঁকি লৈছিল। মই নিজৰ হৃদয়ত জানিছিল�োঁ
এইট�ো কেচা আৰু দুৰ্বল দেৱাল, কিন্তু মই তেওঁল�োকক সাৱধান কৰি নিদিল�োঁ। মই
তেওঁল�োকক কল�োঁ, সকল�ো ঠিক আছে, কিন্তু এক�ো ঠিক নাছিল। মই তেওঁল�োকৰ
কল্পনাব�োৰ উৎসাহিত কৰিল�োঁ আৰু যি ভূ লত তেওঁল�োক আছিল সেইট�োকে সঠিক
কৰিল�োঁ।
“মই এতিয়াও নিজৰ সেই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে শ�োক কৰি আছ�োঁ যিবিলাকক
নিৰ্জ ন প্ৰদেশত পঠ�োৱা হল। তেওঁল�োকৰ কিছু মান আছে যিবিলাকে এফাৱেলত আহি
পালে। কিন্তু তেওঁল�োকৰ অনেকেই যিবিলাকে কেৱল সৎশিক্ষাক গ্ৰহন কৰিলে—
প্ৰেৰণাই নিজৰ মাত সৰু কৰি কলে,--তেওঁল�োক তাত পিছৰ শাৰীত আছে।”
তেওঁল�োকৰ জীৱন ব্যৰ্থতাৰে পাৰ কৰিলে আৰু তেওঁল�োকৰ কাৰ্য্য এই স�োধৰআসনত জুইত ভষ্ম হৈ গল।
স্বাৰ্থপৰে প্ৰশ্ন কৰিলে, “এই আসনৰ আগত ভষ্ম হৈ গল?”
“হয়, শিক্ষকে উত্তৰ দিলে।” “কি ত�োমাৰ পূৰ্ব্বৰ লেখ মনত নাই? এতিয়া যি
ক�োন�োৱে ভিত্তিমূল ঘৰ বনাব বিচাৰে তেওঁ স�োণ, ৰুপ, পিতল, অলংকাৰ, কাঠ,
খেৰ, আৰু নৰাৰে ব্যৱহাৰ কৰক। কিন্তু পৰীক্ষাৰ দিনত পৰীক্ষনৰ সময় আহিব
আৰু প্ৰত্যেকৰে কামৰ পৰীক্ষন কৰা যাব। প্ৰত্যেকৰে কাম জুইত দিয়া হব আৰু
চ�োৱা হব তেওঁৰ য�োগ্য মূল্য আছে নে নাই। যদি জুইৰ দ্বাৰা নষ্ট নহয় তেনেহলে
তেওঁৰ কামৰ প্ৰতিফল দিয়া হব। কিন্তু যদি কাম জ্বলি ভষ্ম হৈ যায় তেনেহলে
বন�োৱা জনে বহুত হানি উঠাব লাগিব। বন�োৱা জনে নিজে বাছি যাব কিন্তু জুইৰ
শিখাৰ পৰা হৈ বাছিব।”
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ল�োকপ্ৰিয় শিক্ষকজনে আৰু কলে, যিবিলাকৰ ভিত্তিমূল প্ৰাচীন পাঁচনি বিলাকে
কৰিলে, সেইট�ো য়েইলিনৰ প্ৰভু ত্বৰ কথা আছিল। আমি দুয়�োটাই জান�ো যে সেই
ভিত্তিমূলতেই তেওঁৰ ৰাজ্যলৈ য�োৱাৰ পথ আছে। আমাক ইয়াতেই ভিত্তিমূল নিৰ্ম্মান
কৰিব লাগে।
“প্ৰাচীন লেখবিলাকৰ আধাৰত যেতিয়া ম�োৰ জীৱন জ�োখা হল, তেতিয়া সেইট�ো
য়েইলিনৰ ধাৰ্মিকতাৰ স্তৰতকৈ কম প�োৱা গল। আৰু যিবিলাকক মই পঢ়াল�োঁ
তেওঁল�োকত ম�োৰ প্ৰভাৱত ম�োৰ কম নম্বৰ আহিল। মই নিজৰ অধিকাৰৰ ব্যৱহাৰ
এই বিদ্যাৰ্থীবিলাকক এফাৱেলৰ কাৰ্য্য আৰু অনিবাৰ্য্যতাৰ কাৰণে প্ৰভাৱিত কৰিবৰ
কাৰণে ন�োৱাৰিল�োঁ। আৰু মই নিজৰ প্ৰতিফল হেৰুৱাল�োঁ। মনত আছে প্ৰাচীন লেখৰ
এজন শিক্ষক প�ৌলে প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ মন�োনীত কৰা বিলাকৰ বিষয়ে কি লিখিছে,
অতঃ আমাক কি কথাৰ আশা আৰু আনন্দ আছে, আৰু আমাৰ অভিমানৰ প্ৰতিফল
আৰু মুকুট কি? সেইট�ো ত�োমাল�োক,হয় তু মিয়েই আমাৰ আনন্দৰ বিষয় হবা
যেতিয়া আমি নিজৰ প্ৰভু ৰ আগত থিয় হম।”
“যেতিয়া মই প্ৰথমতে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিল�োঁ তেতিয়া মই য়েইলিনৰ সত্যক
ভালদৰে জানিছিল�োঁ। কিন্তু মই অসুৰক্ষিত, ল�োকপ্ৰিয়তা আৰু অহংকাৰক নিজৰ
ভিতৰত ঠাই দিছিল�োঁ। স�োনকালেই মই যিব�োৰ কথা মই জানিছিল�োঁ তাৰ পৰা
আঁতৰি গল�োঁ। মই যি প্ৰচাৰ কৰিছিল�োঁ তেনেদেৰই জীৱন নিয়াইছিল�োঁ। কিন্তু
যেতিয়া মই দূৰ গৈ আছিল�োঁ তেতিয়া য়েইলিনৰ চেতনাব�োৰ মই নিজৰ জীৱনত
পাহৰিব ধৰিল�োঁ। মই অন্ধকাৰত থাকিব লল�োঁ। ইয়াত ল�োকপ্ৰিয়তা আৰু সমৰ্থনৰ
কথা এন্ডেলতকৈ ভিন্ন আছে। অনেক কথা যিব�োৰ আমি তাত মহান ভাৱিছিল�োঁ
সেইব�োৰ ইয়াত একেবাৰে নিকৃ ষ্ট।”
স্বাৰ্থপৰে সৰু মাতেৰে সুধিলে, প্ৰেৰণা ম�োৰ বন্ধুয়ে কৈছিল যে য়েইলিন ইয়াত
আমাৰ নাম সলাই দিয়ে?”
শিক্ষকে স্বাৰ্থপৰক কলে, “ম�োৰ নাম নম্ৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত তেওঁ
পিছফালে ঘুৰি নিজৰ স্হানত গুচি গল। স্বাৰ্থপৰে প্ৰধান ৰক্ষকৰ ফালে চালে আৰু
তেওঁ মুৰ লৰাই এইট�ো কবলৈ যত্ন কৰিলে যে যিব�োৰ কথা নম্ৰই কলে, সেই
সকল�োব�োৰ সঁচা।”
“স্বাৰ্থপৰে সভাগৃহৰ মাজত পালে। সভাগৃহ প্ৰৱেশ কৰা সময়ত তেওঁৰ যিমান
আত্মবিশ্বাস আছিল এতিয়া সিমান নাই। তেওঁ নিজৰ জীৱন পৰীক্ষন কৰিলে। তাৰ
উদ্দেশ্য কি আছিল? কি তেওঁ য়েইলিনৰ মহিমাৰ কাৰণে কাৰ্য্য কৰিছিল নে কেৱল
নিজৰ ইচ্ছাক পূৰ্ণ কৰিবলৈ? তেওঁ নিজৰ জীৱন কেনেদৰে নিয়াইছিল? কি তেওঁ
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য়েইলিনৰ বাক্যৰ অনুসাৰে আছিল, নে তেওঁ ঠগতেই আছিল? কি তেওঁ আনৰক
বাক্যত বঢ়াইছিলে বা তেওঁ তেওঁৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ ভৱিষৎত বনাবলৈ কৰিছিলে?”

প�ৌৰঅধিপতি
‘স্বাৰ্থপৰ’ সভাগৃহৰ মাজলৈ গৈ পালে। তেওঁ চালে যে ইয়াত নাগৰিকব�োৰ অধিক
ৰাজশ্ৰী দেখা প�োৱা গৈছে। তেওঁল�োকৰ প্ৰত্যেকেই তেওঁৰফালে বহুত প্ৰেম আৰু
আদৰেৰে চালে। তেওঁল�োকৰ চকুৰ পৰা আৰু চেহেৰাত প্ৰেম নিগৰিত হৈছিল। এই
কথাত তেওঁক অলপ সকাহ লাগিল, কিয়�োন�ো আগলৈ কি হব তাৰ বিষয়ে তেওঁ
নিশ্চিত নাছিল আৰু চিন্তিত হৈছিল।
স্বাৰ্থপৰক আসনলৈকে য�োৱা পথ বহুত যেন লাগিছিল। তেওঁ প্ৰত্যেক খ�োজতেই
এন্ডেলত পাৰ কৰা নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে ভাৱি আছিল। তেওঁ ভাৱি আছিল যিহেতু
তেওঁ প�ৌৰপতি হ�োৱাৰ হেতু কে তেওঁ যি সফলতা অৰ্জ ন কৰিছিল সেই কাৰণে
য়েইলিনৰ লগত ৰাজত্ব কৰিবলৈ নিযুক্ত কৰা হব বুলি।
এতিয়া স্বাৰ্থপৰ য়েইলিনৰ অধীনত কাম কৰা অধিকাৰীবিলাকৰ মাজত আছিল।
তেওঁ তেওঁল�োকৰ ৰাজশ্ৰী বস্ত্ৰ আৰু মূৰত মুকুট দেখা পালে। প্ৰত্যেকৰে হাতত
ৰাজদণ্ড আছিল। তেওঁল�োক সঁচাকৈয়ে সকল�ো নগৰবাসীত সকল�োতকৈ অধিক
জ�োতিময় আৰু ৰাজশ্ৰী দেখা প�োৱা গৈছিল। তেওঁল�োকক চাই স্বাৰ্থপৰে ভাৱিলে
কেনেকৈ ক�োন�ো মানুহ ইমান বৈভৱ আৰু মহিনাময় দেখা পাব পাৰে।
এই অধিকাৰীবিলাকৰ মাজত তেওঁ
দেখিলে। তেওঁ ইয়াত আসনত বহিছে?
প্ৰায়ে ইমান দেখা প�োৱা নগৈছিল। তেওঁ
তেওঁ তাক ইমান ভালকৈ নাজানিছিল।
কথা-বতৰা নকৰিছিল।

এজন নগৰ পৰিষদৰ এজন সম্পাদকক
স্বাৰ্থপৰ বৰ আচৰিত হল, তেওঁ স্কু লত
তেওঁতকৈ এবছৰৰ আগৰ পদত আছিল।
কিয়ন�ো তেওঁ কাৰ�ো লগত ইমান অধিক

সেই স্ত্ৰীজন আগ বাঢ়ি আহিল প্ৰধান ৰক্ষকে মূৰ দ�োৱাই প্ৰণিপাত কৰিলে।
তেওঁ স্বাৰ্থপৰক সাৱটি প্ৰসন্নতাৰে অভিনন্দন কৰিলে। “এফাৱেলত ত�োমাক স্বাগতম,
স্বাৰ্থপৰ, মই সহনশীল।” তু মি য়েইলিনৰ সন্মূখত য�োৱাৰ আগত য়েইলিনে ম�োক
ত�োমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ কৈছে। মই এফাৱেলত তেওঁৰ এজন অধিপতি।”
স্বাৰ্থপৰে এক�ো নজনা নুবজ
ু াকৈ কলে, “অধিপতি? তু মি অধিপতি কেনেকৈ হব
পাৰা ? তু মিত�ো এন্ডেলত কেতিয়াও এক�ো কৰা নাই ।” পাছত তেওঁ এইট�ো ভাৱি
লজ্জাব�োধ কৰিলে যে তেওঁ অন্য ঠাইত এটা অনুচিত কথা কলে।
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সহনশীলে, মূৰ লৰালে যেনেকৈ তেওঁ যেন এই কথাট�ো জানে। তু মি এতিয়া
যি কলা তাৰ বাবে তু মি লজ্জাব�োধ কৰিব নালাগে।এই দেৱালৰ ভিতৰত বা এই
মহান নগৰত আমি কেতিয়াও ঠগ খাব ন�োৱাৰ�োঁ। তু মি সত্যতাৰে নিজৰ ভাৱ
প্ৰকাশ কৰিলা। এন্ডেলত তু মি নিজৰ ছৱি আৰু প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলা।
এনেকুৱাত ল�োকবিলাকে ভূ লট�ো নজনাকৈ ঠগ খ�োৱাৰ কথা পাতে। ইয়াত শব্দৰ
অতন্ত্য মহত্ব আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য আৰু ক�োৱাৰ অৰ্থ তাত�োতকৈ মহত্বপূৰ্ণ আছে।
কিয়ন�ো এই সকল�ো ইয়াত অতন্ত্য স্পষ্ট আছে। তু মি ইয়াক স�োনকালেই জানিবলৈ
পাবা কিয়ন�ো এন্ডেলত তু মি যি ক�োন�ো শব্দ কৈছা সেই সকল�োবিলাকৰ এটা এটা
শব্দৰ বিচাৰ ইয়াত হব।”
“প্ৰত্যেকট�ো শব্দ” ‘আচৰিত হৈ স্বাৰ্ত পৰে কলে।’ “ত�োমাৰ মতে প্ৰত্যেকট�ো কথাৰ
প্ৰত্যেকট�ো শব্দ?”
“হয় প্ৰত্যেকট�ো শব্দ,” ‘সহনশীলতাই’উত্তৰ দিলে। “প্ৰত্যেকট�ো শব্দ।” প্ৰাচীন
লেখবিলাকত প্ৰভু য়েইলিনৰ লেখব�োৰ মনত পেল�োৱা। তু মি এই কথাট�ো নিশ্চিত
ৰুপে জানি ল�োৱা যে বিচাৰৰ দিনা প্ৰত্যেককে অকথা ক�োৱা প্ৰতিট�ো শব্দৰ হিচাপ
দিব লাগিব। ত�োমাৰ শব্দই ত�োমাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়�োগ কৰা যাব। যাতে
তু মি নিৰ্দোষী বা দ�োষী এইট�ো নিশ্চিত কৰা যাব। অপশব্দ অৰ্থাত নিৰৰ্থক, নজনা
নুবজ
ু াকৈ ক�োৱা, অৰ্ক মন্য যিব�োৰ য়েইলিনৰ স্বাভাৱৰ বিপৰীত।
স্বাৰ্থপৰে সুধিলে, মই ত�ো সদায়েই ভাৱিছিল�ো যে মই যিব�োৰ বাল কাম কৰিছ�োঁ
আৰু ডাঙৰ উপলব্ধি লাভ কৰিছ�োঁ ইয়াৰ লগতে আমি কেৱল যি ডাঙৰ ডাঙৰ
মিছা কথা বা ডাঙৰ সঁচা কথা কৈছ�োঁ তাৰেই কেৱল হিচাপ দিব লাগিব বুলি।
অলপ সময় ভাৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, “মই এতিয়া ক�োন
ক�োন কথাব�োৰৰ হিচাপ দিব লাগিব?”
‘সহনশীলতাই’ উত্তৰ দিলে , “প্ৰাচীন লেখবিলাকত স্পষ্টকৈ ক�োৱা হৈছিল যে,
ত�োমাৰ প্ৰতিফল এই কথাত নিৰ্ভৰ কৰে যে তু মি কি ক�োৱা আৰু কি কৰা। এই
কাৰণে ত�োমাৰ বিচাৰ কেৱল তু মি যি কাম কৰিছা তাৰ অনুসাৰে নহয় কিন্তু
তু মি ক�োৱা প্ৰত্যেকট�ো শব্দৰ বাবেও হব। ইয়াত ত�োমাৰ মূখৰ পৰা ওল�োৱা
দুষ্টতাৰ কথা,ভাল কথা, নিৰৰ্থক আৰু সকল�ো প্ৰকাৰৰ ভাষা বিশেষ থকা। কিন্তু
ত�োমাৰ কেৱল শব্দ আৰু কামৰ কাৰণে বিচাৰ নহব। সিবিলাকৰ পিছত ত�োমাৰ
বিচাৰ আৰু উদ্দেশ্যৰ�ো বিচাৰ হব। তু মি কেনেধৰনৰ বিচাৰ ধাৰা কৰা তাৰ
বাবেও ত�োমাৰ বিচাৰ কৰা হব। এই কথাক কেতিয়াও নাপাহৰিবা যে য়েইলিনৰ
বিচাৰ ধাৰ্মিক, তেওঁ মন আৰু হৃদয়ক পৰীক্ষা কৰ�োঁতা হয়। যেনেকৈ তেওঁ নিজেও
কৈছে,মই য়েইলিন হৃদয়ক পৰীক্ষা কৰ�োঁ আৰু মনৰ গুপুত কথাব�োৰ পৰীক্ষা কৰ�োঁ।
এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন 
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মই প্ৰত্যেকজনক তেওঁল�োকৰ কৰ্ম্মৰ অনুসাৰে তাৰ উচিত প্ৰতিফল দিওঁ। তেওঁ
কেৱল আমাৰ কৰ্ম্মৰ আৰু শব্দৰেই নহয় কিন্তু তাৰ পিচত আমাৰ উদ্দেশ্য বিলাক�ো
বিচাৰ কৰে।”
সহনশীলতাই আৰু কলে, “এইকাৰণেই তু মি ম�োক এই আসনত দেখি আচৰিত
হৈ গৈছিলা। ম�োৰ বিষয়ে ত�োমাৰ যি অনুমান এন্ডেলত থকা সময়ৰ উপলব্ধিব�োৰ
চাই ভাৱিছিলা। য়েইলিন অন্য ধৰনে বিচাৰ কৰে, যিট�ো এতিয়া তু মি চাবলৈ পাইছা
আৰু অলপ পাছত সকল�ো স্পষ্টকৈ দেখিবা। ম�োৰ প্ৰিয় ভাই, তু মি এন্ডেলত পাৰ
কৰা জীৱনৰ বাবে ত�োমাৰ উচিত বিচাৰ কৰা হব।”
স্বাৰ্থপৰে এনেধৰণৰ কঠ�োৰ সত্যৰ কেতিয়াও সন্মুখীন হ�োৱা নাছিল। কিন্তু
এই সত্যও প্ৰেমেৰে ক�োৱা হৈছিল। এনে প্ৰেম যিট�ো তেওঁ আগতে কেতিয়াও জনা
নাছিল। এতিয়া তেওঁ গম পালে যে য়েইলিন অতন্ত্য প্ৰেমী, দয়াল�ো ৰজা হব, কিয়ন�ো
তেওঁৰ এটা অনুভৱ তেওঁৰ এই অধিপতিৰ দ্বাৰা কৰিছিল। সহনশীলৰ শব্দত প্ৰেমেৰে
সুধৰণি কৰা আছিল। তেওঁ বুজি পালে যে প্ৰেম আনক প্ৰসন্ন কৰা নহয় কিন্তু
সত্যক ক�োৱাট�োহে হয়।
সহনশীলে নিজৰ মূৰ লৰাই কলে, “ত�োমাৰ ৰজাই ত�োমাৰ অপেক্ষা কৰি
আছে।” ইমানেই কৈ তেওঁ পিছফালে গৈ নিজৰ আসনত বহিলে আৰু প্ৰধান ৰক্ষকে
স্বাৰ্থপৰক আগলৈ অকলে ৰজাৰ ওচৰলৈ যাবৰ বাবে ইংগিত কৰিলে। ৰক্ষক মঞ্চৰ
তল ভাগতেই ৰৈ গল যত অধিপতি বিলাকৰ আসন আছিল।
য়েইলিনৰ সন্মূখত স্বাৰ্থপৰ
যেনেকৈ তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, স্বাৰ্থপৰে সাৱধানেৰে সেই মঞ্চত ওপৰলৈ
উঠি গল আৰু ঐশ্বৰ্য্য আসনৰ একেবাৰে তলত গৈ ৰখি গল। তেওঁৰ দৃষ্টি কৰি
ওপৰলৈ চালে আৰু নিজেই ৰজাক তাত দেখা পালে। সেই গ�োটেই সভাত য়েইলিনৰ
সমান ক�োন�োৱেই সুন্দৰ, ৰাজশ্ৰী আৰু প্ৰতাপী আৰু ক�োন�ো নাছিল। তেওঁৰ বৈভৱ
আকৰ্ষিত আৰু অদ্ভু ত আছিল। স্বাৰ্থপৰে এই পুৰষ
ু ৰ সমান কেতিয়াও কাক�ো দেখা
নাছিল। তেওঁ শীঘ্ৰেই জানিলে যে তেওঁৰ বুদ্ধি আৰু সামৰ্থৰ ক�োন�োও তু লনা কৰিব
ন�োৱাৰে।
প্ৰথম বাৰ য়েইলিনৰ চকুলৈ চাই স্বাৰ্থপৰ বুজি পালে যে ৰজা, তেওঁ কেতিয়াও
ভৱা নাছিল যে তেওঁ ইমান ক�োমল আৰু ভয়য�োগ্য আছে বুলি। তেওঁৰ দৃষ্টি
স্বাৰ্থপৰৰ ইপাৰ সিপাৰ গৈ আছিল। তেওঁ ভাৱিলে যে তেওঁ বস্ত্ৰহীন আছে। তেওঁ
জানিলে যে ইয়াত তেওঁৰ বিষয়ে এক�ো কথাই লুকাই থকা নাই। স্বাৰ্থপৰে যেনেকৈ
ভাৱিছিলে তেনেকৈয়ে তেওঁৰ পক্ষত সকল�ো প্ৰকাৰৰ বিচাৰৰ আশা এৰি দিলে। কিন্তু
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এতিয়া তেওঁৰ এক�ো চিন্তা নাছিল। এতিয়া তেওঁ কেৱল সত্যক জনাৰ ইচ্ছা আছিল,
ইয়াৰ বাহিৰে আন এক�ো নাছিল।
য়েইলিনে কলে, ম�োৰ ৰাজ্যত স্বাগতম জনাইছ�োঁ। স্বাৰ্থপৰ, মই এই সময়ৰ
অপেক্ষা কৰিছিল�োঁ। তু মি এন্ডেলত ম�োৰ ল�োকবিলাকৰ অধিকাৰী আছিলা। কি
তু মি ভাৱিছা নেকি যে এফাৱেলত ক�োন�ো এটা আসনত বহি ৰাজত্ব কৰাৰ য�োগ্য
আছানে?”
তেওঁ এতিয়া অতন্ত্য আত্মবিশ্বাসী, আৰু কাৰ�োবাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ভয় নকৰা
ব্যক্তি এতিয়া একেবাৰে শব্দহীন হৈ পৰিল। এবাৰ তেওঁ ভাৱিলে যে তেওঁ এফাৱেলত
নেতৃ ত্বৰ কাম উত্তম ভাৱে কৰিব পাৰিব বুলি, কিন্তু বিশাল সভাগৃহত যিব�োৰ কথা
হৈছিল, তাৰ পাছত তেওঁ বুজি পালে যে তেওঁৰ চিন্তা বিচাৰ য�োগ্য নাছিল।
য়েইলিন ওচৰতেই বহি থকা অধিকাৰীক সুধিলে, “ম�োৰ ৰাজ্যৰ বাবে স্বাৰ্থপৰে
কিমান নাগৰিকক প্ৰভাৱিত কৰিলে?”
অতি কম সংখ্যক ল�োকৰ নাম ক�োৱা হল। এই প্ৰকাশন শুনি স্বাৰ্থপৰ আচৰিত
আৰু শব্দহীন হৈ পৰিল।
ৰজাই আক�ৌ অধিকাৰীজনক সুধিলে, “সহনশীলতাই ম�োৰ ৰাজ্যৰ বাবে কিমানজন
ল�োকক প্ৰভৱিত কৰিলে?”
“পাঁচ হাজাৰতকৈ অলপ বেছি, ম�োৰ প্ৰভু ” অধিকাৰী জনে উত্তৰ দিলে।
“এইট�ো ক�োনেকৈ হব পাৰে?” হাবাথুৰি খাই স্বাৰ্থপৰে কলে, “তেওঁ ত�ো কেৱল
এজন সম্পাদক আছিল, আৰু মই প�ৌৰপতি আছিল�ো। ম�োৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ল�োকৰ
সংখ্যা ইমান কম আৰু তেওঁৰ ইমান অধিক কেনেকৈ হব পাৰে ?”
য়েইলিন দৃঢ়তাৰে উত্তৰ দিলে, “মই এইট�ো সুধা নাই যে কিমান প্ৰভাৱিত হল,
কিন্তু তেওঁল�োক কিমান জন ম�োৰ ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰভাৱিত হল!”
তেওঁৰ সুৰ নম্ৰ হল কিন্তু দৃঢ় আছিল। “ইমানেই নহয় ত�োমাৰ শিক্ষক প্ৰেৰণা—
যাক এতিয়া নম্ৰ কৰা হল এই নামেৰ জনা যায়, তেওঁ ত�োমাতকৈ অধিক ল�োকক
প্ৰভাৱিত কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ�োৱা বহুত কম সংখ্যক ল�োকহে
এই ৰাজ্যত আহি পালে। এই কাৰণে তেওঁ এই নগৰৰ অধিকাৰী হব ন�োৱাৰিলে।
প্ৰভৱিত ব্যক্তি যদি এই স�োধৰ আসনলৈকে আহি পায় তেন্তে তেওঁ ম�োৰ ৰাজ্যৰ
পৰিকল্পনা অনুসাৰে হয়।”
য়েইলিনে আৰু কলে, “মই ত�োমাক কব বিচাৰিছ�োঁ যে সহনশীলতাই পাঁচ
হাজাৰতকৈ অধিক ল�োকক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিলে। তেওঁ আনন্দৰে স্কু লত দান
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দিলে, আৰ্থিক আৰু নিজৰ সময়ৰ দ্বাৰা। এইকাৰণে যিবিলাকে স্কু লৰ পৰিচৰ্য্যাৰ
দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হল তাৰ শ্ৰেয় তেওঁক দিয়া হল।”
স্বাৰ্থপৰে আক�ৌ কলে, “কিন্তু মইও ত�ো স্কু লৰ কাৰণে দান দিছিল�োঁ।”
য়েইলিনে উত্তৰ দিলে, “ত�োমাৰ দান দিয়া উদ্দেশ্য আছিল নিজ নিজকে সন্তোষ্ট
দিয়াট�ো, আৰু নিজৰ প্ৰতিষ্ঠা বজাই ৰখাট�ো আছিল। ইয়াৰ বাবে ত�োমাক এন্ডেলত
ত�োমাৰ প্ৰতিফল দি দিয়া হল। কিন্তু সহনশীলে ৰাজ্যৰ কাৰণে অতি ভক্তিৰে
ল�োকবিলাকৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ কাৰণে দিছিল।”
“সহনশীলে” নিৰ্দ য়ীবিলাকক ম�োৰ পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা য�োগালে। এতিয়া
তেওঁ জীৱনৰ সভাগৃহত বিচাৰৰ বাবে প্ৰতীক্ষা কৰি আছে। তেওঁৰ নাম সলাই
প্ৰচাৰক ৰখা হব কিয়ন�ো তেওঁ ম�োৰ পথৰ প্ৰচাৰ কৰা এজন মহান ব্যক্তি হৈ
গল। তেওঁ অকলে এক হাজাৰতকৈ অধিক ল�োকবিলাকক ম�োৰ ৰাজ্যৰ বাবে
প্ৰভাৱিত কৰিলে। সেই সকল�োব�োৰ জীৱনৰ শ্ৰেয় সহনশীলক দিয়া হল কিয়ন�ো তেওঁ
তেওঁল�োকক ম�োৰ পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু যি স্কু লত তেওঁল�োকক
প্ৰশিক্ষন দিয়া হৈছিল তাত আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ালে।”
‘স্বাৰ্থপৰৰ’ এন্ডেলৰ ‘নিৰ্দ য়ীলৈ’ মনত পেলালে। তেওঁ ভাৱিছিলে যে ‘নিৰ্দ য়ী’
নিজৰ বিশ্বাসত কিছু বহুতেই উৎসাহীত আছিল। তেওঁ সেই সমাজৰ বাতৰি কাকতত
লেখ লিখিছিল আৰু প্ৰায়ে তেওঁ লিখিছিল যে এন্ডেলৰ নিবাসী এফাৱেলৰ প্ৰতি
সমৰ্পন হ�োৱা নাই, বা তেওঁল�োকৰ ক�োন�ো সমৰ্পিত হব পৰা নাই। তেওঁ এন্ডেলৰ
ল�োকবিলাকৰ সৈতে মিলি নগৰ পৰিষদৰ ওচৰত স্কু লৰ আৰ্থিক সহায় পাবলৈ এটা
সমাবেশ যাত্ৰা উলাইছিলে। স্বাৰ্থপৰে যেতিয়া স্কু লৰ বাবে বিচৰা মাটি ড�োখৰ স্কু লত
দিয়াৰ সলনি ডিপাৰ্টমেন্টেল ষ্টোৰক দিবলৈ নিজৰ ভ�োট প্ৰদান কৰিলে তেতিয়া তেওঁ
নিজৰ বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰনে স্বাৰ্থপৰক নিৰ্দ য়ীক পচন্দ কৰিছিল।
এতিয়া তেওঁ বুজি পাইছে যে নিৰ্দ য়ী যি কৰি আছিলে সেইট�ো এফাৱেলৰ ৰাজ্যক
বঢ়াবৰ কাৰণে কৰি আছিল। স্বাৰ্থপৰ ইমান অন্ধ কেনেকৈ হব পাৰে?”
য়েইলিন আগত দেখুৱাই থাকিল যে সহনশীলে আৰু কেনেদৰে এন্ডেলৰ
নিবাসীবিলাকক ৰাজ্যৰ প্ৰতি প্ৰভাৱিত কৰিলে।অনেক সৰু সৰু কথা আছিল যিব�োৰ
মিলি এটা ডাঙৰ কাম কৰি আছিল। তেওঁ সকল�োৰে লগত হৃদয়ৰ শুদ্ধতাৰে প্ৰেমেৰে
সৎব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁ আৱশ্যক থকা বিলাকৰ প্ৰতি সদায়ে উদাৰ মনৰ
আছিল। আৰু সত্যৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ বিশ্বাসত অতন্ত্য দৃঢ় আছিল।
ৰজাই সহনশীলৰ বিষয়ে ক�োৱা সমাপ্ত কৰিলে তেতিয়া স্বাৰ্থপৰৰ জীৱনৰ
বাকীখিনি পৰীক্ষন কৰিলে। যেনেকৈ সহনশীলে প্ৰথমতে কৈছিল, প্ৰত্যেক উদ্দেশ্য,
শব্দ আৰু কামৰ পৰীক্ষন কৰা হব বুলি।
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স্বাৰ্থপৰে চালে যে তেওঁ ৰজাৰ নামত বহুত ভাল কাম কৰিছে কিন্তু তেওঁ এইট�ো
চাই দুখী হল যে সেইব�োৰ অধিক পৰিমানে নিজৰ সুৰক্ষা, আৰু স্বাৰ্থৰ উদ্দেশ্যৰ
বাবে কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁৰ পৰীক্ষন শেষ হৈ গল তেতিয়া স্বাৰ্থপৰে গম পালে
যে তেওঁ আৰু টিকি থাকিব ন�োৱাৰিব।
তেওঁ ৰজাৰ আগত মিনতি কৰি কলে, “মই গ�োটেই জীৱন দণ্ড প�োৱাৰ য�োগ্য।
মই নিৰ্জ ন প্ৰদেশত থকাৰ য�োগ্য। ম�োক যি গুণ আৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তাত
মই বহুত সময়ত আৰু কথাৰে হেৰুৱাল�োঁ।” এই সময়ত স্বাৰ্থপৰক যি দুখ হৈছিল
সেইট�ো বৰ্ণনা কৰাৰ বাহিৰত আছিল, তেওঁৰ চেহেৰাত চকুপানী বৈ আছিল। এই
ব্যক্তি বিশাল সভাগৃহত প্ৰৱেশ কৰা সময়ত যিমান আত্মবিশ্বাস আছিল সিমানেই
ভয়ত আছিল আৰু তেওঁ সহায়ৰ কাৰণে কিবা বস্তু বিচাৰিছিল যে সেইট�ো ধৰি
পৰাৰ পৰা বাছিবলৈ। এতিয়া তেওংৰ কেৱল দয়াৰেই আশা আছিল, কিন্তু তেওঁক
লাগিছিল যে তেওঁ দয়াৰ�ো য�োগ্য নহয়। এতিয়া তেওঁ ৰজাৰ বিচাৰৰ ঘ�োষণাৰ
প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল যিট�ো হয়ত�ো সেই নিৰ্জ ন প্ৰদেশতেই পঠ�োৱা হব বুলি।
গভীৰ শান্তিৰ পাছত, ৰজাই কবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। স্বাৰ্থপৰ তু মি ম�োৰ দাস।
তু মি ম�োৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিলা আৰু ম�োৰ প্ৰভু ত্বত সমৰ্পিত আছিলা। তথাপিও
তু মি বহুত খিনি মিছাতেই হেৰুৱাৱা। মই ত�োমাক প্ৰেম কৰ�োঁ আৰু ত�োমাক গ�োটেই
জীৱনৰ কাৰনে ম�োৰ ৰাজ্যত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছ�োঁ।”
স্বাৰ্থপৰে, আচৰিত হৈ গল, তেওঁ ওপৰলৈ মূৰ তু লি চালে আৰু তেওঁৰ চকুৰ
পৰা চকুপানী বব�ো ধৰিলে—এইট�ো দুখৰ নহয় কিন্তু আনন্দৰ চকুপানী আছিল।
তেওঁ সেই মহান ৰজাৰ দয়া আৰু কৰুণাক চাই আচৰিত হৈ পৰিল। তেওঁ য়েইলিনৰ
বিষয়ে যি ক�োন�ো আছিল সেইয়া চকুবন্ধ কৰাৰ লগে লগেই স্পষ্ট হৈ পৰিল। অলপ
আগতে তেওঁক যি দুখ আৰু নিৰাশাৰ অনুভৱ হৈ আছিল, এতিয়া তেওঁক এনে
লাগিছিল যে এনেকুৱা দুখ কত�ো নাই। তেওঁ ভাৱিছিল যে তেওঁক বাহিৰলৈ পেলাই
দিয়াৰ য�োগ্য বুলি। দণ্ডৰ পাত্ৰ আছিল, তেওঁৰ জীৱনৰ পৰীক্ষনেই কৈ আছিল।
কিন্তু এতিয়া সকল�োতকৈ প্ৰেমী,দয়ালু আৰু কৰুণাময় শব্দৰে এই ৰজাৰ এই মহান,
দৈৱ্য নগৰত আদৰণি জনাই আছিল। কেনেকৈ মহান দয়া। কেনেকৈ মহান প্ৰেম।
স্বাৰ্থপৰে চালে যে তেওঁ এন্ডেলত যিব�োৰ কৰিছিলে সেই সকল�োখিনি জনাই
দিয়া হল, কিন্তু তথাপিও তেওঁ এই শব্দ শুনিবলৈ পালে, “মই ত�োমাক প্ৰেম কৰ�োঁ
আৰু ম�োৰ ৰাজ্যত আদৰণি জনাইছ�োঁ।” তেওঁ বুজি পালে যে তেওঁৰ বন্ধু সন্তোষ্টই
যি কৈছিল সেই সকল�ো সঁচা আছিল। যি ক�োন�ো তেওঁক প্ৰাপ্ত হব সেইয়া তেওঁৰ
য�োগ্যতাৰ পৰা বহুত অধিক হব।
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ৰজাই আৰু কলে, ‘স্বাৰ্থপৰ’ এতিয়া ত�োমাক ত�োমাৰ পুৰনি নামেৰে জনা
নাযাব। চ�োৱা, মই ত�োমাক নতু ন নাম দিছ�োঁ। ম�োৰ ৰাজ্যত ত�োমাক ‘সৰল’
ক�োৱা হব। মই ত�োমাৰ কাৰণে বাহিৰৰ ভাগত থাকিবলৈ স্হান বনাই থৈছ�োঁ, আৰু
ত�োমাৰ কাম পৰিদৰ্শনকাৰীৰ হব। তু মি এই নগৰৰ অধিকাৰী নহবা, কিন্তু তু মি
বাহিৰ ভাগত ৰাজত্ব কৰাত ম�োৰ সহায়ক হবা।”
‘স্বাৰ্থপৰে’ প্ৰশ্ন কৰিলে , “বাহিৰৰ ভাগত আপ�োনাৰ লগত ৰাজত্ব কৰিব
লাগিব?”
য়েইলিন উত্তৰ দিলে, “এই নগৰত যি ক�োন�ো থাকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰে।ম�োৰ
ৰাজ্য সৃষ্টিৰ শেষলৈকে আছে,ম�োৰ ৰাজ্যত অনেক নগৰ আছে। এই বাহিৰৰ নগৰৰ
নাগৰিক বিলাক এন্ডেলত সেই ধৰনে প্ৰশিক্ষিত হ�োৱা নাছিলে যেনেকৈ এফাৱেলত
নাগৰিক হৈছে, আৰু তেওঁল�োকে কেতিয়াও বিচাৰৰ সন্মূখীন হ�োৱা নাই। এই কাৰণে
তেওঁল�োকৰ এই নগৰৰ ল�োকবিলাকৰ নিচিনা সমান গুণ নাই। তু মি এফাৱেল নগৰত
অধিকাৰী ন�োহ�োৱা, তথাপিও তু মি সৃষ্টিৰ অন্য স্হানত ৰাজত্ব কৰিবলৈ ম�োৰ সহায়
কৰিবা। ত�োমাৰ কাম হব বেঙ্গালা মহাদ্বীপৰ বিশখন নগৰৰ পৰিদৰ্শনকাৰী বিলাকক
প্ৰশিক্ষিত কৰা, এইট�োৱেই ত�োমাৰ পৰিচৰ্য্যা হব।”
‘স্বাৰ্থপৰে’ মূৰ দ�োৱালে আৰু কান্দিলে। ৰজাৰ দয়া অতি মহান আছিল।
ৰজাই এটা মেজৰ ওচৰলৈ গল আৰু তাৰ পৰা এটা বস্তু উঠালে, আৰু ঘূৰি
‘সৰলৰ’ ওতৰলৈ আহিল। তেওঁ মঞ্চৰ তলৰ স্তৰলৈ আহিল আৰু কলে, “এতিয়া এই
ফল ল�োৱা আৰু খ�োৱা। ”
সৰলে য়েইলিনৰ হাতৰ পৰা সেই ফল ললে আৰু খালে। তেওঁ আজিলৈকে
কেতিয়াও ন�োখ�োৱা এনে তৃ প্তিৰ আহাৰ আছিল সেইট�ো। সেইট�ো ফল খ�োৱাৰ পাছত
তেওঁৰ মন আৰু হৃদয় স্বচ্ছ হবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ চিন্তাধাৰা মহান প্ৰেম আৰু
পৰিচৰ্য্যা কৰাৰ ভাৱনাৰে ভৰি পৰিলে। যেনেকৈ তেওঁ সেই ফল খালে তেওঁৰ পুৰনা
বিষ, দুখ আৰু অন্ধকাৰৰ চিন্তা ধ�োৱা হল। তেওঁ নিজকে ফূ ৰ্তীদায়ক, আনন্দময়
আৰু আশা আৰু বিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ অনুভৱ কৰিলে। তেওঁ শীঘ্ৰেই চিনি পালে যে
এই ফল সেই জীৱন বৃক্ষৰ হয় যিহৰ বিষয়ে শিক্ষক বিলাকে শ্ৰেণীত কৈছিল।
সৰলৰ চেহেৰাত বহুত আনন্দ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু য়েইলিনে তেওঁৰ প্ৰসন্নতাক
চাই আছিল।
য়েইলিনে আৰু কলে, “এতিয়া ঘুৰি নিজৰ পৰিয়ালক চ�োৱা।”
সৰলে সাৱধানেৰে পিছফালে ঘুৰিলে। তেওঁ এতিয়া অলপ লজ্জাব�োধ অনুভৱ কৰি
আছিল, এইট�ো জানি যে সকল�োৱে তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে সকল�োবিলাক শুনিলে আৰু
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দেখিলেও। যেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণৰপে
ু ঘুৰিলে তেতিয়া তাত উপস্হিত সকল�োৱে হাতচাপৰি বজালে আৰু জয়ধ্বনিৰে উল্লাস কৰিলে। সংগীত বাজিলে আৰু উপস্হিতৰ
কিছু মানে নাচিব ধৰিলে। সৰলক নিজৰ কাৰণে তেওঁল�োকৰ পৰা প�োৱা প্ৰেম আৰু
স্বীকাৰ কৰাক বিশ্বাস হ�োৱা নাছিলে। এন্ডেলত তেওঁ যি ভূ ল কৰিছিলে সেইব�োৰৰ
পৰা সম্পূৰ্ণৰপে
ু সুস্হ হ�োৱাৰ বাবে এইট�ো এটা দৰৱ আছিল।
সৰলে আক�ৌ ঘুৰি য়েইলিনৰ ফালে চালে আৰু দেখিলে তেওঁৰ চেহেৰাত সকল�োতকৈ
মহিমাময় আনন্দ স্হিত আছিল। সেই সময়ত তেওঁ ৰজা য়েইলিনৰ চকুক চালে।
সেই চকুৱে সৰলৰ ফালে এনেকুৱা প্ৰেমেৰে আৰু নিজস্বতাৰে চাই আছিল, এনেকুৱা
চকু তেওঁ আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল। এতিয়া তেওঁ য়েইলিনৰ বিচাৰক�ো শুনি
পাইছিল, যেনেকৈ সহনশীল আৰু অন্য ল�োকবিলাকে তেওঁৰ বিচাৰ শুনি পাইছিল।
সেইট�ো স্বীকাৰ, আনন্দ আৰু অনেক বছৰৰ পৰা এই ব্যক্তিৰ কাৰণে কৰা প্ৰতীক্ষাৰ
ফল প�োৱাৰ আনন্দ আছিল। সৰলে নিজৰ আঠু ত ভৰ দি য়েইলিনৰ ধন্যবাদ
কৰিলে। ৰজাই তেওঁক উঠাই থিয় কৰালে, তেওঁৰ প্ৰেমেৰে আনিংগন কৰিলে আৰু
হাহিঁ কলে, “স্বাগতম ম�োৰ বন্ধু ।”
আক�ৌ সৰলক সভাগৃহৰ শেষভাগৰ স্হানত লৈ য�োৱা হল, যত তেওঁ এন্ডেলৰ
নিজৰ অন্য বন্ধু সকলৰ বিচাৰক চাব। প্ৰত্যেকট�ো চকুপানী মচি দিয়া হল। এতিয়া
ক�োন�ো দুখ,যাতনা আৰু কন্দা নাছিল। পুৰনি কথাব�োৰ শেষ হৈ গৈছিল।

পৰ�োপকাৰ আৰু তেওঁৰ বিচাৰ
ৰাতিপূৱা সমাপ্ত হৈ গৈছিল, আৰু সকল�ো নাগৰিক বিলাকক জীৱনৰ সভাগৃহত
মতা হৈ গৈছিল-কেৱল পৰ�োপকাৰ তাত আছিল। তেওঁ তাত অকলেই আছিল। কিন্তু
তাইক অকলশৰীয়াৰ অনুভৱ হ�োৱা নাছিল। কিয়ন�ো সেই ক�োঠাট�োত অনেক ভাল
কিতাপেৰে ভৰি আছিল যিট�ো সেই নগৰৰ লিখক বিলাকে লিখিছিল। তাই এফাৱেলৰ
দ্বিতীয় ইতিহাস পঢ়ি আছিল, সেই সময়তে প্ৰধান ৰক্ষকে তেওঁক মাতিবলৈ আহিল।
তেওঁ অতন্ত্য আদৰেৰে কলে। “পৰ�োপকাৰ” ত�োমাৰ ৰজাই ত�োমাক অপেক্ষা কৰি
আছে। ”
তেওঁৰ হৃদয় আনন্দত উৎফূ ল্লীত হবলৈ ধৰিলে। এতিয়া তেওঁ ৰজাক চাবলৈ
সুয�োগ পাবলৈ আছিল, তেওঁ যাক বহুত প্ৰেম কৰিছিল আৰু যাক লগ পাবলৈ তেওঁ
উদীগন্তাৰে প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল। তেওঁ অনেক বছৰৰ পৰা এই ক্ষনৰ বাবে প্ৰতীক্ষা
কৰিছিল। আৰু এতিয়া সেইট�ো পল আহি গৈছিল। যেতিয়া উঠী আগ বাঢ়িলে ৰক্ষকে
সন্মতি দিলে আৰু তেওঁল�োক দুয়�ো বিশাল আৰু বৈভৱ সভাগৃহৰ ফালে যাবলৈ ললে।
এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন 
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যেতিয়া বিশাল সভাগৃহৰ দুৱাৰ খুল খালে, পৰ�োপকাৰে ওচৰত দেখা দিয়া
বৈভৱ চাই স্তব্দ হৈ গল। কিন্তু তেওঁৰ ধ্যান দূৰত দেখা প�োৱা য়েইলিনৰ সিংহাসনৰ
ওপৰত আছিল। যত তেওঁ থিয় হৈ আছিল তাৰ পৰা তেওঁৰ মাত্ৰ ছৱিয়ে দেখা
প�োৱা গৈছিল। তেওঁ এফাৱেলৰ নাগৰিকব�োৰক চকুফু ৰাই চালে। কি অসধাৰণ ল�োক
আছিল এইব�োৰ তেওঁ ভাৱিলে। মই এই ৰাজশ্ৰী ল�োকবিলাকৰ লগত কেনেকৈ থাকিব
পাৰিম?
তেওঁ চালে যে যেতিয়া তেওঁ তাৰ পৰা গৈ আছিল তেতিয়া সকল�ো নাগৰিকে
নিজৰ মূৰ দ�োৱাই থিয় হৈ আছিল। এই ৰাজশ্ৰী ল�োকবিলাকে তেওঁৰ আগত মূৰ
দ�োৱাবলৈ কি প্ৰয়�োজন আছিল? তেওঁল�োক সুন্দৰ আছিল, তেওঁল�োকৰ বস্ত্ৰ দ্বীপ্তিমান
আছিল, আৰু যেনেকৈ তেওঁ সেই সিংহাসনৰ ওচৰ পাইছিল দ্বীপ্তি আৰু উজ্বল হৈ গৈ
আছিল। যি সকল�ো আল�ৌকিক লাগি আছিল। এই দৰে ল�োকবিলাকে মূৰ দ�োৱাবলৈ
কি আৱশ্যক আছিল, আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ আগত?
পৰ�োপকাৰে এন্ডেলৰ অনেক ল�োকক চিনি পালে। তেওঁল�োকৰ চেহেৰাত প্ৰেম
আৰু উৎসাহ আৰু আনন্দ আছিল। তেওঁ ৰৈ প্ৰত্যেককে লগ কৰি সাৱটি ধৰিব
বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ ভাৱিলে সেইট�ো উচিত সময় নাছিল। তেওঁ কুৰৰ ফালে
চালে আৰু নিজক ৰখাব ন�োৱাৰিলে। তেওঁ দ�ৌৰি তেওঁৰ ওচৰত গল আৰু তেওঁক
আলিংগন কৰিলে। দুয়�ো পৰস্পৰক লগ প�োৱাৰ আনন্দ কৰিলে।
তেওঁক লগ প�োৱাৰ পাছত কুৰ তেওঁৰ আগত মূৰ দ�োৱাই কলে, “নিজৰ নতু ন
ঘৰত স্বাগতম।”
পৰ�োপকাৰে কলে, “তু মি ম�োৰ আগত মূৰ কিয় দ�োৱাইছা কুৰ? মই এনেদেৰ
আৰাধনা কৰা য�োগ্য নহও।”
সেই ৰাজশ্ৰীয় নাগৰিকে উত্তৰ দিলে, “আৰাধনা আৰু সন্মানত পাৰ্থক্য আছে।
আৰাধনা কেৱল আমাৰ ৰজাক কৰা হয়, কিন্তু এই ৰাজ্যত আমি তেওঁল�োকৰ
সন্মান কৰ�োঁ যিবিলাকে এন্ডেলত আমাৰ বহুত ভাল পৰিচৰ্য্যা কৰিলে। আমি
তেওঁল�োকক�ো সন্মান কৰ�োঁ যিবিলাক আমাৰ মাজত ৰাজত্ব কৰে। এন্ডেলত থকা
সময়ত আমি সন্মানৰ অৰ্থ নাজানিছিল�োঁ।”
পৰ�োপকাৰ, তু মি এন্ডেলত ম�োৰ পৰিচৰ্য্যা কৰিছিলা। ।যদি তু মি ৰজাৰ আজ্ঞা
নমনা হলে ত�ো আজি মই ইয়াত নহল�োঁহেতেন, মই নিৰ্জ ন প্ৰদেশত পঠ�োৱা হল�োঁ
হয়। মই সকল�োতকৈ প্ৰথমে ৰজাৰ ধন্যবাদী আৰু ঋনী, কিন্তু মই ত�োমাৰ�ো
ধন্যবাদী আৰু ঋনী আছ�োঁ। এতিয়া ম�োৰ কাৰণে এইট�ো আনন্দৰ বিষয় হব যে
জীৱনত মই ত�োমাৰ পৰিচৰ্য্যা আৰু সন্মান কৰিম।
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তেওঁ আৰু কলে, পৰ�োপকাৰ এতিয়া ম�োৰ নাম কুৰ নহয়। প্ৰভু য়েইলিনে স�োধৰ
আলনৰ আগত ম�োৰ নাম সলাই মিলাপ্ৰীতি ৰাখিলে। মই এইয়েই সেইজন যিজনৰ
ওপৰত ৰজাই নিজৰ অপাৰ দয়া আৰু কৰুণা বাহুল্যৰুপে দিলে।
পৰ�োপকাৰে উত্তৰ দিলে, মিলাপ্ৰীতি কিমান মহান নাম। প্ৰিয় বন্ধু এন্ডেলত মই
ত�োমাক এইকাৰণে শিক্ষা দিয়া নাছিল�োঁ যে তাৰ সলনি তু মি ম�োৰ পৰিচৰ্য্যা কৰিবা।
মইত�ো কেৱল এই কাৰণে কৰিল�োঁ যে মই ত�োমাৰ প্ৰেম কৰিছিল�োঁ আৰু ত�োমাৰ
জীৱনত আহিবলগীয়া জীৱনৰ বিষয়ে চিন্তা আছিল।
“ত�োমাৰ উদ্দেশ্য ইমানেই ভাল আছিল যে সেই কাৰণে মই ত�োমাৰ আদৰ
সন্মান কৰিম। ৰজাই ত�োমাক ডাঙৰ পুৰস্কাৰ দিব। তু মি প্ৰেমেৰে য়েইলিনৰ
পৰিচৰ্য্যা কৰিছিলা। তু মি যি খিনি কৰিছিলা সেইব�োৰ নিজৰ বন্ধুবিলাকৰ পৰা
প্ৰশংসা বা ক�োন�ো পুৰস্কাৰ পাবলৈ কৰা নাছিলা। য়েইলিন সেইবিলাক ল�োকৰ প্ৰতি
সন্তোষ্ট হয় যিবিলাকে তেওঁৰ প্ৰেমেৰে আনক তেওঁৰ কথা কয়। এন্ডেলত থকা
সময়ত য়েইলিনৰ দৃষ্টান্তক কেৱল ল�োৱাট�ো যথেষ্ট নাছিল। কিন্তু তেওঁৰ মনক জয়
কৰাট�ো মূল আছিল। তু মি দুয়�োটা কথাকেই কৰিলা, ম�োৰ প্ৰিয় ভনী, আৰু ত�োমাৰ
হৃদয়ৰ বিচাৰ বিলাকে ম�োৰ ভিতৰত কাম কৰিলে। এইকাৰণে এন্ডেলত ম�োৰ
অন্তিম সপ্তাহত মই অনেক ল�োকবিলাকক য়েইলিনৰ বিষয়ে কবলৈ চেষ্টা কৰিল�ো।
মই বহুত কম সময়ত কাম কৰিল�োঁ কিন্তু ম�োক সেই কামৰ কাৰণে বহুত ভাল
পুৰস্কাৰ ইয়াত দিয়া হল।”
পৰ�োপকাৰে হাঁহিমাৰি তেওঁৰ ফালে চালে, “মিলাপ্ৰীতি মই ত�োমাৰ কাৰণে বহুত
সুখী হৈছ�োঁ। মই গ�োটেই জীৱন ত�োমাৰ পৰিচৰ্য্যা কৰিম।”
“পৰ�োপকাৰ তু মি এনে কথা কৰিছা যেনে তু মি আগতে এফাৱেলত থাকি
আহিছা। মিলাপ্ৰীতিয়ে কলে। মই এই নগৰত আনক পৰিচৰ্য্যা কৰিবলৈয়ে থাক�ো।
আচলতে আমাৰ ভিতৰত যি নেতৃ ত্বৰ স্হানত আছে ইয়াত তেওঁ সকল�োতকৈ মহান
পৰিচৰ্য্যাকাৰী। আমাক অধিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আৰু সৈব�োৰ পূৰ্ণ কৰাট�ো আমাৰ
বাবে আনন্দৰ বিষয়। ইয়াত সকল�োব�োৰ এন্ডেলতকৈ ভিন্ন। নেতৃ ত্ব দিয়াজনে কাক�ো
পৰিচৰ্য্যা কৰ�োৱাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, কিন্তু তেওঁক পৰিচৰ্য্যা কৰিবলৈ অধিক সুয�োগ
পালে অত্যাধিক আনন্দিত হয়। ইয়াত সকল�োতকৈ মহান আনন্দ নিজৰ ৰজাক
পৰিচৰ্য্যা কৰাট�ো, আৰু নিজৰ বন্ধু নাগৰিক বিলাকক সেৱা কৰাট�ো। বিশেষকৈ
সেইবিলাকক যিবিলাকে এন্ডেলত আমাক য়েইলিনৰ শিক্ষাত প্ৰভাৱিত কৰিলে। আৰু
বাহিৰৰ ভাগত যিবিলাক নাগৰিক আছে তেওঁল�োকৰ পৰিচৰ্য্যা কৰাট�ো, যিহৰ বিষয়ে
তু মি স�োনকালেই চাবলৈ পাবা।”
এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন 
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মিলাপ্ৰীতিয়ে নিজৰ কথা সম্পূৰ্ণ কৰি কলে, ম�োৰ ভনী, মই ত�োমাৰ কাৰণে
গ�ৌৰৱব�োধ অনুভৱ কৰিছ�োঁ। নিজৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ য�োৱা। তেওঁ অতিশয়ে উ-সাহেৰে
ত�োমাৰ অপেক্ষা কৰি আছে আৰু তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যা যি তু মি কৰিছিলা তাৰ বাবে
প্ৰতিফল দিবলৈ উচ্চু ক হৈছে। ইয়াৰ পাছত পৰস্পৰে আলিংগন কৰিলে। পৰ�োপকাৰ
আক�ৌ ৰক্ষকৰ লগত যাব ধৰিলে আৰু দুয়�ো সিংহাসনৰ ফালে আগবাঢ়িলে।
য়েইলিনৰ আগত পৰ�োপকাৰ
য়েইলিনক এতিয়া স্পষ্টকৈ দেখা প�োৱা গৈছিল। এতিয়া পৰ�োপকাৰ কেৱল মাত্ৰ
পষত্তোৰ ফু ট দূৰত্বত আছিল। যেতিয়া তেওঁ অধিকাৰী বিলাকৰ ওচৰ হৈ গৈ আছিল
তেতিয়া তেওঁ এই কথাট�ো ধ্যান নিদিলে যে তেওঁল�োক তেওঁৰ আগত মূৰ দ�োৱাই
আছিল। তেওঁৰ ধ্যান কেৱল য়েইলিনৰ ওপৰত আছিল। তেওঁ তেওঁৰ মহিমা চাই
অবাক হৈ পৰিল।
পৰ�োৰকাৰে খটখটীত উঠি ওপৰলৈ গল, মঞ্চত
য�োৱাৰ পাছত য়েইলিনৰ
সন্মূখত সম্পূৰ্ণকৈ পৰি প্ৰণিপাত কৰিলে। য়েইলিনে আগত আহি তেওঁক উঠালে।
বহুত প্ৰেমেৰে কবলৈ ধৰিলে। পৰ�োপকাৰ ম�োৰ প্ৰিয় দাস, ম�োৰ ৰাজ্যত ত�োমাক
আদৰণি জনাইছ�োঁ। মই ত�োমাৰ লগত মূখামুখীকৈ লগ প�োৱাৰ এই সময়ক বহুত
প্ৰতীক্ষা কৰিছিল�োঁ।
পৰ�োপকাৰে প্ৰতিউত্তৰ দিলে, “ম�োৰ প্ৰভু , সেইট�ো ত�ো মই আছিল�ো যি এই
সময়ক পাবৰ বাবে প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল�োঁ। আপুনি ম�োৰ ৰজা। এতিয়া ম�োৰ মাত্ৰ
এইট�োৱেই আশা যে জীৱনৰ গ�োটেই সময় আপ�োনাৰ উপস্হিতিত যেন থাকিবলৈ
পাওঁ আৰু আপ�োনাৰ পৰিচৰ্য্যা কৰি থাকিম।”
ৰজাই কলে, “আহাঁ আৰু নিজৰ ৰাজ্যত স্হান গ্ৰহণ কৰা, যিট�ো ত�োমাৰ কাৰণে
সৃষ্টিৰ আৰম্ভনিৰে পৰা যুগুত কৰা হৈছিল। মই পিয়াহত আছিল�ো, আৰু তু মি ম�োক
পানী দিলা, মই ভ�োকত আছিল�োঁ তু মি ম�োক আহাৰ খুৱালা, মই প্ৰদেশী আছিল�োঁ
তু মি ম�োক নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিলা। মই নগ্ন আছিল�োঁ আৰু তু মি ম�োক কাপ�োৰ
পিন্ধালা, মই ৰ�োগীয়া আছিল�োঁ তু মি ম�োৰ শুশ্ৰ্ৰষা কৰিলা, মই বন্দীশালত আছিল�োঁ
তু মি আহি ম�োৰ বুজ ললা।”
পৰ�োপকাৰে আচৰিত হৈ সুধিলে, “প্ৰভু কেতিয়া আপুনি ভ�োকত আছিলে আৰু
মই আপ�োনাক আহাৰ খাবলৈ দিল�োঁ, পিয়াহত আছিলে আৰু পানী দিল�ো? মই
কেতিয়া আপ�োনাক প্ৰদেশী বুলি ভাৱি আৰু ঘৰত থাকিবলৈ ঠাই দিল�োঁ, আৰু নগ্ন
দেখি কাপ�োৰ পিন্ধাল�োঁ? কেতিয়া মই আপ�োনাক ৰ�োগাগস্হ দেখি বা বন্দীশালত
দেখি আপ�োনাৰ শুশ্ৰ্ৰষা কৰিল�ো বা লগ কৰিব আহিছিল�োঁ?”
176

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

য়েইলিনে তেওঁক দেখুৱালে তেওঁৰ ল�োকবিলাকক পৰিচৰ্য্যা কৰাট�ো আৰু তেওঁৰ
আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰাৰ দ্বাৰা তেওঁ কেনেদৰে মহান পৰিচৰ্য্যা কৰিলে। তেওঁৰ
জীৱনৰ পৰীক্ষন কৰা হল,তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰত্যেক চিন্তা, উদ্দেশ্য, ক�োৱা শব্দ আৰু
কৰ্ম্মক চ�োৱা হল। সকল�োখিনি সকল�োৰে আগত প্ৰকাশিত হৈ গল। তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যা,
স্কু লৰ বাবে তেওঁৰ দান,নিজৰ বন্ধু নাগৰিকবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁ যি প্ৰেম দৰ্শালে,
ভূ ল আৰু অয�োগ্য কামব�োৰত আৰু আল�োচনাত ভাগ ন�োল�োৱাৰ দৃঢ় সংকল্প, হেৰাই
য�োৱা বিলাকৰ কাৰণে কেইবা ঘন্টা ধৰি কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰা, য়েইলিনৰ
পথত চলি থাকিবৰ দৃঢ় নিৰ্ণয় তেওঁ য়েইলিনৰ কাৰণে লাগি থকা কাৰণে যি ক�োন�ো
সামাজিক কাৰ্য্যক্ৰমৰ পৰা দূৰত থকা, নিজৰ বন্ধু নাগৰিকবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ক�োন�ো
কথা ন�োক�োৱা আৰু এইব�োৰ অস্বীকাৰ কৰা আৰু ইৰ্ষা,আৰু অকথাত ভাগ ন�োল�োৱা
আৰু এই সুচী খন বাঢ়ি গৈ থাকিল।
পৰ�োপকাৰে এইব�োৰ চাই আচৰিত হৈ পৰিল তেওঁ কিমান ধৰণেৰে আন বিলাকৰ
ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল। সেইব�োৰৰ ভিতৰত আৰু বহুত কথাই আছিল যিব�োৰ
য়েইলিনৰ মহিমাৰ বাবে কৰা হৈছিল, সেইব�োৰ তেওঁ জানিবুজি পৰিকল্পনা কৰি
কৰা নাছিল। তেওঁ কেৱল প্ৰাচীন লেখব�োৰত জীৱন জীয়াই থকাৰ উপায়ৰ বিষয়ে
যি লিখা আছিল সেইব�োৰৰেই অনুসৰণ কৰি আছিল।
কিছু মান কাম যিব�োৰ পৰ�োপকাৰে কৰিছিল যিব�োৰ ভষ্ম কৰি দিয়া হল।
এইব�োৰৰ কাৰণে বহুত দুখ কৰিলে কিয়ন�ো তেওঁ কিছু মান সুয�োগ হেৰাই দিছিল
আৰু কিছু মান ভূ ল কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ বহুত কম পৰিশ্ৰমহে নষ্ট হৈছিল।
পৰ�োপকাৰৰ প্ৰতিফল
তেওঁৰ শব্দৰ আৰু বিচাৰৰ অন্তিম পৰীক্ষন হ�োৱাৰ পাছত, ৰজাই ওচৰত বহা
অধিপতিৰ ফালে চালে আৰু সুধিলে, “পৰ�োপকাৰে কিমান জীৱনক ৰাজ্যৰ কাৰণে
প্ৰভাৱিত কৰিলে?”
অধিপতিয়ে উত্তৰ দিলে, “ম�োৰ প্ৰভু ৫১৮৩ জীৱনক। তেওঁৰ সমাজৰ ৬
শতাংশতকৈ অলপ বেছি।”
পৰ�োপকাৰে শুনি আচৰিত হল, “ইমান অধিক কেনেকৈ হব পাৰে?”
য়েইলিনে উত্তৰ দিলে, “প্ৰাচীন লেখবিলাকত মই যি বাক্যব�োৰ দিছিল�ো সেইব�োৰ
মনত পেল�োৱা, যে মই ত�োমাৰ দ্বাৰা ব�োৱা বীজ ব�োৰ বহুগুণিত কৰিম আৰু
ত�োমাৰ ধাৰ্মিকতাক বঢ়াম। পৰ�োপকাৰ ম�োৰ ৰাজ্য বহুগুনিত কৰিবলৈ সিন্ধান্তপ
ওপৰত কাম কৰে।”
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আক�ৌ ৰজাই দেখুৱালে যে কেনেকৈ তেওঁৰ আজ্ঞাকাৰীৰ যত্নই বহুগুনিত হৈ
হাজাৰ হাজাৰ ল�োকবিলাকক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ পাৰিলে। যেতিয়া নেকি তেওঁ সেই
সমাজৰ প্ৰচাৰক�ো নাছিল। তৰাব�োৰৰ সমান বাঢ়ি য�োৱা প্ৰভাৱ আচৰিত কৰা
ধৰণৰ আছিল। য়েইলিনে আৰু এইট�োও কলে, “যেনেকৈ লিখা আছে,(দয়ালু ব্যক্তি)
দূৰ দেশলৈ বিয়পি যায়, তেওঁ দুখীয়া বিলাকক দিয়ে, তেওঁৰ বিচাৰ, ভাল,কৃ পা,
আৰু দয়া আৰু পৰ�োপকাৰৰ কাৰ্য্য বাঢ়িয়েই থাকিব আৰু শেষলৈকে থাকিব। ম�োক
সমৰ্পিত কৰা জীৱনৰ পৰিনাম দূৰ দূৰলৈকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে,যিহৰ বিষয়ে
ক�োন�ো নাগৰিকে স�োধৰ আসনৰ আগত আহি থিয় হ�োৱালৈকে নাজানে। এই কাৰণে
অনেকে সৰু সৰু কথাত�ো আজ্ঞাকাৰী নহল কিয়ন�ো তেওঁল�োকে ইয়াৰ মহত্ব দেখা
নাপালে। কিন্তু অনেক বাৰ একেবাৰেই মহত্বপূৰ্ণ দেখা নিদিয়া কথাও ৰাজ্যৰ কাৰণে
ভাল ফল জমা কৰে। মূখ্য কথাট�ো হল যি ক�োন�ো পৰিস্হিতিত যেনেকুৱাই নহওক
আজ্ঞাকাৰী হব লাগে।”
য়েইলিনে আৰু কলে, “পৰ�োপকাৰ কি তু মি ত�োমাৰ স�োঁফালে আৰু এখন
সিমহাসন দেখা পাইছা, যিট�ো একেবাৰে ম�োৰ ওচৰত আছে?”
তেওঁ উত্তৰ দিলে, “হয় ম�োৰ প্ৰভু ।”
“এইট�ো ত�োমাৰ সিংহাসন হব যিহত তু মি বহিবা, আৰু তু মি বাকী গ�োটেই
জীৱন ম�োৰ সৈতে থাকি ৰাজত্ব কৰিবা।”
পৰ�োপকাৰ একেবাৰেই আচৰিত হৈ পৰিল। “প্ৰভু মই ৰাজত্ব কৰাৰ য�োগ্য নহও।
মইত�ো কেৱল এটা ভ�োজনালয় চলাই আছিল�ো। এনে বহুত ল�োক আছে যিবিলাক
ম�োতকৈ অধিক গুণৱান। মই আপ�োনাৰ লগত এই বৈভৱশালী ৰাজ্যত কেনেকৈ
ৰাজত্ব কৰিব পাৰিম? আমাৰ সমাজত স্বাৰ্থপৰ বহুত ডাঙৰ অধিকাৰী আছিল। কি
তেওঁ ৰাজত্ব কৰিব পাৰিব? কৃ পা কৰি ম�োক এনে কাম দিয়ক যিহৰে মই আপ�োনাৰ
আৰু আপ�োনাৰ ল�োকবিলাকক পৰিচৰ্য্যা কৰিব পাৰ�োঁ।”
এনেতে য়েইলিনে কলে, “স্বাৰ্থপৰ, এই সভাগৃহৰ সকল�োতকৈ পিছৰ ভাগত
আছে আৰু এই নগৰৰ বাহিৰৰ ভাগত পৰিদৰ্শনকাৰীৰ কাম কৰিব। তেওঁ অন্য
নগৰব�োৰত ইয়াৰ পৰিদৰ্শক সকলৰ লগত কাম কৰিব। যি প্ৰেম তু মি ম�োক
আৰু ম�োৰ ল�োকবিলাকক দেখালা, এইকাৰণে তু মি অধিপতি হবা। ত�োমাৰ ধৈৰ্য্য,
নিষ্ঠা, আৰু নম্ৰতাৰ কাৰণে ত�োমাক এই সন্মান দিয়া হৈছে। ত�োমাৰ প্ৰাচীন কালৰ
লেখবিলাকত ম�োৰ বাক্যৰ স্মৰণ আছেনে? যিক�োন�োৱে নিজে নিজকে ওখ কৰিব
তেওঁক তল কৰা যাব(যিবিলাকক আদৰ আৰু সন্মান দিয়া হল তেওঁল�োকক তলৰ
স্হানত) আৰু যি নিজকে নম্ৰ কৰে(যি নিজকে আনক বেছি ভাল বুলি ভাৱে আৰু
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সেইদৰেই ব্যৱহাৰ কৰে) তেওঁক ওখ কৰা যাব।(তেওঁৰ সন্মান ডাঙৰ হব) তু মি
কেৱল ম�োৰ লগত ৰাজত্বই কৰাই নহয়, কিন্তু মই ত�োমাৰ বাবে সমুদ্ৰৰ পাৰত এটা
মহিমাময় ঘৰ সাজিচ�োঁ, যিট�ো ৰীগল চেন্টাৰত ম�োৰ ঘৰৰ ওচৰত আছে। মই জান�ো
যে ত�োমাক পানীৰ আৰু ঢ�ৌৰ শব্দ কিমান ভাল লাগে, এইকাৰনে মই ত�োমাৰ ইচ্ছা
পূৰ্ণ কৰিছ�োঁ। মই সকল�ো বিশ্বাসয�োগ্য দাসবিলাকৰ ইচ্ছাক পূৰ্ণ কৰ�োঁ।”

পৰ�োপকাৰ নিস্তব্ধ আছিল
ৰজাই আৰু কলে, “তু মি এই নগৰৰ দহ খন জিলাৰ ৰাজ্যপাল হব। ত�োমাৰ
লগত আৰু ১১ জন ৰাজ্যপাল আছে,যি বিলাকে এফাৱেলৰ নগৰৰ ১২০ খন জিলাৰ
চ�োৱাচিতা কৰে। তু মি আন সাতষ�োত্তৰ জন অধিকাৰীৰ সৈতে লগ হৈ যিবিলাকে এই
সিংসানত বহে, ম�োৰ লগত কাম কৰিবা। অন্য অধিকাৰীবিলাকক, শিক্ষা,উৎপাদন,
মন�োৰঞ্জন, কলা আৰু অন্য বিভাগত অধিকাৰ দিয়া হৈছে। এফাৱেলৰ পৰিয�োজনা
ভৱিষৎৰ কথাব�োৰ নিশ্চিত কৰা আৰু চ�োৱাচিতা কৰা এই ৭৭ অধিকাৰীৰ, ম�োৰ
পিতৃ আৰু মই কৰ�োঁ।”
তু মি ম�োৰ অধিক বিশ্বাসী সহায়কৰ্তা আৰু নগৰৰ নাগৰিক আৰু ম�োৰ লগত
সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবা।
“তু মি ম�োৰ লগত কেৱল এই নগৰতেই ৰাজত্ব নকৰা কিন্তু যেনেকৈ ৭৭
অধিকাৰীয়ে ৰাজত্ব কৰে, তেনেকৈয়ে তু মিও বাহিৰৰ ভাগৰ নগৰব�োৰৰ অধিকাৰী
থাকিবা। মই ত�োমাক বিংগীলা প্ৰদেশৰ বিশখন নগৰৰ অধিকাৰ দিছ�োঁ। তু মি
এই মহাদ্বীপৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হবা। যি বিলাকে তাত থাকে আৰু কাম কৰে তেওঁল�োক
সকল�োৱে নিজৰ নিজৰ কামৰ খাতিয়ান ত�োমাক দিব। আৰু তু মি কেৱল ম�োক
সকল�ো খাতিয়ান দিবা।”
যেতিয়া য়েইলিনে পৰ�োপকাৰক এই সকল�োবিলাক কথা কলে, সৰল যি সভাগৃগৰ
পিছফালে থিয় হৈ আছিল, তেওঁ নিজৰ সহপাঠীৰ কাৰণে বহুত আনন্দ হৈ আছিল।
সেই আনন্দত এই কথাত ক�োন�ো কুন্ঠাব�োধ কৰা নাছিল যে, তেওঁৰ লগত�ো হাজাৰ
হাজাৰ ল�োক বিলাকক ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সুয�োগ আছিল, কিন্তু তেওঁ
তাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে। তেৱ�োঁ য়েইলিনৰ একেবাৰে লগতে কাম কৰাৰ সকল�োতকৈ
নিকটতম অধিকাৰী হব পাৰিলে হেতেঁ ন। এফাৱেলত যি তেওঁক প্ৰৱেশ আৰু স্হান
পাইছিল তাৰ বাবে তেওঁ ধন্যবাদী আছিল, কিন্তু তেওঁক এই কথাৰ অনুভৱ হল
যে এন্ডেলত অলপ সময়ৰ জীৱনত তেওঁ সময়ক অনৰ্থক হেৰাই দিলে আৰু তাৰ
পৰিনাম তেওঁ জীৱনত আগলৈ ১৩০ বছৰ ভূ গীব লাগিব।
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ৰজাই আক�ৌ প্ৰধান ৰক্ষকক কলে, “বিজেতাৰ মুকুট আৰু ৰাজদণ্ড ম�োৰ ওচৰলৈ
আনা।”
য়েইলিনে সেই মুকুট পৰ�োপকাৰৰ মূৰত পিন্ধালে। “বহুত ভাল, ৰজাই প্ৰশংসা
কৰি কলে। তু মি বিশ্বাসয�োগ্য দাস। তু মি অলপ বিষয়ত বিশ্বাসয�োগ্য হলা এই
কাৰনে তু মি দহখন জিলাৰ আৰু বিশখন নগৰৰ অধিকাৰী নিযুক্ত কৰা হৈছে।”
আক�ৌ ৰজাই তেওঁক ৰাজদণ্ড দিলে আৰু কলে, এতিয়াৰ পৰা ত�োমাক পৰ�োপকাৰ
বুলি ক�োৱা নহব, কিয়ন�ো মই ত�োমাক এটা নতু ন নাম দিছ�োঁ। এতিয়াৰে পৰা
ত�োমাক, “অভিলাষিত”ক�োৱা হব। কি মই এন্ডেলৰ সকল�ো নাগৰিকক ক�োৱা
নাছিল�োঁজান�ো, যে যি ক�োন�োৱে শেষলৈকে ম�োৰ ইচ্ছাক পূৰ্ণ কৰি বিজয়ী হয়, তেওঁক
মই অনেক নগৰৰ আৰু প্ৰান্তীয় ক্ষেত্ৰৰ আৰু দেশৰ অধিকাৰী বনাম। তেওঁল�োকে
সেইবিলাকত ল�োহাৰ ৰাজদণ্ডৰে ৰাজত্ব কৰিব, যেনেকৈ ম�োক ম�োৰ পিতৃ ৰ পৰা
অধিকাৰ দিয়া হৈছে।
য়েইলিন মেজৰ ফালে গল যত এটা শেষ ফল বাছি আছিল। তেওঁ সেইট�ো
অভিলাষিক দি কলে, “ম�োৰ বান্ধৱী আৰু লগত ৰাজত্ব কৰাজন, জীৱনৰ বৃক্ষৰ
এই ফল ল�োৱা আৰু খ�োৱা।”
“অভিলাষিয়ে” যেতিয়া সেই ফল খালে তেতিয়া তেওঁ নিজৰ ভিতৰত সুস্হ
আৰু শুদ্ধ হ�োৱাৰ অনুভৱ কৰিলে, যেনেকৈ এই ফল খাই আন বিলাকৰ�ো হৈছিল।
তেওঁৰ চিন্তাধাৰাত এতিয়া আৰু অধিক প্ৰেমৰে ভৰি পৰিল। আৰু পৰিচৰ্য্যা কৰাৰ
তেওঁৰ ইচ্ছা আৰু অধিক বাঢ়ি আহিল যিট�ো তেওঁ আগতে কেতিয়াও জনা নাছিল।
এতিয়া তেওঁ এন্ডেলৰ ক�োন�ো পুৰনি চিন্তাধাৰৰ আৰু দুখৰ আৰু অন্ধকাৰৰ
চিন্তাৰ পৰা শুদ্ধ হৈ গল। সকল�োব�োৰ নতু ন হৈ গল। তেওঁ আৰু দৃঢ় আনন্দিত,
আশা আৰু বিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ হ�োৱাৰ অনুভৱ কৰিলে। তেওঁ য়েইলিনৰ ফালে চালে
আৰু চাই অভিনন্দন জনালে। আৰু নজনাকৈ কিয় জান�ো দুয়�োজনে অতন্ত্য আনন্দিত
হৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে। এইট�ো গ�োটেই জীৱনৰ প্ৰতিয�োগিতাৰ আৰম্ভনি আছিল।
য়েইলিন “পৰ�োপকাৰক” তেওঁৰ সিংহাসনলৈকে লৈ গল আৰু কলে, “অভিলাষি”তু মি
বিজেতা, পিছফালে ঘুৰি নিজৰ পৰিয়ালক চ�োৱা।”
তেওঁ ঘুৰি চালে, হাজাৰ হাজাৰ হাত চাপৰিৰ শব্দ তেওঁ শুনি পালে। আনন্দ
আৰু উল্লাস আৰু নাচেৰে সম্পূৰ্ণ সভাঘৰ ভৰি পৰিল। এনেকৈ আৰু কাৰ�ো বিচাৰৰ
সময়ত হ�োৱা নাছিল। গ�োটেই পৰিবেশ আনন্দ আৰু উল্লাসেৰে ভৰি পৰিছিল।
“অভিলাষি” যি বিজেতা আছিল তেওঁৰ চেহেৰাত দ্বীপ্তিমান আছিল, আৰু প্ৰেমৰ এই
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বৰষুণত তেওঁৰ মন ভৰি পৰিছিল। তেওঁৰ ৰজাই তেওঁৰ কান্ধত হাত থৈ ঘ�োষনা
কৰিলে, “চাবাছ” ভাল আৰু বিশ্বাসী দাস। নিজৰ প্ৰভু আনন্দত ভাগ ল�োৱা।”
এইদৰেই মহান ৰজা, তেওঁৰ দাস আৰু এফাৱেলৰ আমাৰ কাহিনী ইয়াতেই সমাপ্ত
হয়।

সাৱধান বাণী
এই অধ্যায়ত আমি সন্ত সকলৰ বিচাৰ কেনেকৈ হব ইয়াৰ এটা দৃশ্যপট চাবলৈ
যত্ম কৰিল�োঁ। আমি এই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ
মহিমা এই কাহিনীত অংকন কৰা মহিমাত কৈ কেইবাগুণে অধিক হব। কিন্তু এই
কাহিনীত ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বিষয়ে অনেক সত্যৰ উদাহৰণ স্বৰুপে প্ৰকাশ কৰিছে।
এই কাহিনীৰ উদ্দেশ্য এটা মাথ�ো সত্যক স্হাপিত কৰাট�ো নহয়, কিন্তু সত্যক
স্পষ্ট কৰি সেইট�ো আপ�োনাৰ ওচৰত প�োৱাই দিয়াট�োহে মূল উদ্দেশ্য। যেতিয়া যীচু ৱে
দৃষ্টান্ত কলে, আপুনি চালে যে তেওঁ সেই কাহিনীৰ দ্বাৰা সেই বিষয়ট�ো স্পষ্ট কৰিলে
আৰু তাত আহিবলগীয়া সৰু সৰু কথাব�োৰৰ অধিক ধ্যান নকৰিলে কিয়ন�ো তেওঁ
সেই সত্যৰ পৰা প্ৰভাৱিত নাছিল যিট�ো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল।
সেই দৰেই মইও এই কাহিনীত সেই মহত্বপূৰ্ণ কাৰণব�োৰ জ�োৰ দিবলৈ যত্ন
কৰিছ�োঁ যিব�োৰ খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্যৰ লগত সমন্ধিত আছে। যেতিয়া আপুনি এই পুস্তকখন
পঢ়ি শেষ কৰিব, তেতিয়া আপুনি এই কাহিনীট�ো আক�ৌ পঢ়িব আৰু তাৰ লগতে
আন অধ্যায়ব�োৰত যত সত্যৰ কথা ক�োৱা হৈছে সেইব�োৰ অধিক উত্তমৰুপে বুজি
পাবলৈ সহজ হব।

এফাৱেলৰ ৰাজ্যঃ বিচাৰৰ দিন 
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স্বৰ্গ
“মই হলে ধাৰ্মিকতাৰ গুণে ত�োমাৰ মূখ দেখিম; সাৰ পাই ত�োমাৰ মূত্ত্ৰিত
তৃ প্ত হম।“
আহক এতিয়া আমি ধাৰ্মিকসকলৰ কৃ তকাৰ্য্যসকলৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰ�োঁহক।
যেনেকৈ অবিস্বাসীসকলৰ মৃত্যুৰ পাছত বাস কৰিবলৈ,প্ৰথমে অস্হায়ীভাৱে এক স্হান
আছে, যাক চিয়�োল বা নৰক ব�োলা হয়।
তাৰ পাছত আন এক স্হায়ী স্হান আছে, যাক অগ্নিৰ সৰ�োবৰ বুলি ক�োৱা
হয়, ঠিক তেনেকৈয় মৃত বিস্বাসীব�োৰ বাস কৰিবলৈ দুটা স্হান আছে। প্ৰথম
বাসস্হানক বহুতে স্বৰ্গ বুলি কব খ�োজে, কিন্তু শাস্ত্ৰমতে ইয়াক স্বৰ্গীয় যিৰুচালেম
বুলি ক�োৱা হয়। ধাৰ্মিকসকলৰ অন্তিম স্হান।
তাক�ো যিৰুচালেম বুলি ক�োৱা হয়। কিন্তু এই স্হান পৃৰ্থিৱীতে থাকিব। এইখনেই
সেই নগৰ হব যিখন অন্তিম স�োধবিচাৰৰ পাছত পৃথিৱীলৈ নামি আহিব(প্ৰকাশিত
বাক্য ২১-২ পদ)।

উৰ্দ্ধ তম যিৰুচালেম
“কিন্তু চিয়�োন পৰ্বত, জীৱনময় ঈশ্বৰৰ নগৰ অৰ্থাঁত স্বৰ্গীয় যিৰুচালেম, অযুত
অযুত দুত, স্বৰ্গত নাম লিখা প্ৰথমে ধাৰ্মিকল�োকৰ মহাসভা আৰু মণ্ডলী, সকল�োৰে
বিচাৰকৰ্তা ঈশ্বৰ, সিদ্ধ হ�োৱা ধাৰ্মিকবিলাক আত্মাবিলাক, নতু ন নিয়মৰ মধ্যস্হ
যীচু , আৰু হেবলতকৈ অতি উত্তম কথা কওঁতা শক্তি কৰা ভেদ, এই সকল�োৰে
ওচৰলৈ ত�োমাল�োক আহিলা,(ইব্ৰী ১২-২২,২৪ পদ)।
আগৰ পুস্হকত একেলগে বৰ্ণনা কৰাৰ দৰেই,স্বৰ্গীয় যিৰুচালেম বা উৰ্ধল�োকত
থকা যিৰুচালেম( গালাতীয়া ৪-২৬ পদ) এখন নগৰ। অনন্তকালৰে পৰা পৰিচালিত
এই নগৰ চিয়�োন মামৰ পৰ্বতৰ ওপৰত প্ৰতিস্হিত। পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ সৈতে অগনন
স্বৰ্গদূত বিলাক তাত থাকে। পুৰণি নিয়মৰ সাধুসকল আৰু খ্ৰীষ্টৰ মাধ্যমেৰে উত্তীৰ্ণ
হ�োৱাব�োৰৰ সৈতে সাধাৰন সভা আৰু প্ৰথমজাত মণ্ডলী তাত একেলগে বাস কৰে।
মনকৰিবলগীয়া যে,সিদ্ধ হ�োৱা ধাৰ্মিক সকলৰ আত্মাব�োৰ�ো এই একেখন নগৰত
থাকে। যিহেতু পুৰস্কিত হ�োৱা পুৰণি নিয়ম আৰু নতু ন নিয়ম উভয়ৰে সাধুসকলৰ
লিখকে ইতিমধ্য উল্লেখ কৰিছেই, তেনেহলে এই ধাৰ্মিক ক�োন?
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মনত পেলাওঁক যে আমি ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা পুনৰ জন্ম লাভ কৰ�োঁ,আমি
সম্পূৰ্ণৰপে
ু
নতু ন সৃষ্টি হৈ পৰ�োঁ। আমাৰ আত্মাক খ্ৰীষ্টৰ দৰেই নিখূত কৰা হয়
আৰু তেওঁত আমাক প�োৱা যায়। ইয়াত লিখকে অন্তসত্বা বা শৰীৰক বুজ�োৱা নাই,
কিন্তু তেওঁল�োকৰ আত্মাৰ কথা কৈছে। মই ব্যক্তিগত ভাৱে বিশ্বাস কৰ�োঁ যে এই
পদট�োৱে সেই সাধুসকলক বুজাইছে,যিসকলে পৃথিৱীত যীচু পৰিচৰ্য্যা কৰি আছে। এই
বিষয়ে চিন্তা কৰ�োঁ আহক! সেইবাবে ইব্ৰীপত্ৰৰ লেখকে আমাক বাধ্যতামূলক ভাৱে
কৈছে,”সাবেৰে অনুগ্ৰহৰ সিংহাসনৰ ওচৰলৈ চাপি আহ�োঁহক”(ইব্ৰী ২-১৫ পদ)।
এই অনুগ্ৰহৰ সিংহাসন ঈশ্বৰৰ নগৰৰ একেবাৰে স�োঁমাজত অৱস্হিত,আৰু
পৃথিৱীত থকা সাধুসকলৰ দ্বাৰাই এই আমন্ত্ৰনৰ কথা আমাক ঘ�োষণা কৰা হৈছে।
তেনেহলে এনে হব পাৰে নেকি যে,বহু মানুহ যিবিলাক পৃথিৱীত আছে তেওঁল�োক
সিংহাসনৰ কক্ষত সুপৰিচিত, কিয়ন�ো তেওঁল�োক প্ৰাৰ্থনাৰ মাধ্যমেৰে আহে,আমি
প্ৰাণৰ সৈতে আত্মা-প্ৰাণ হৈছে বুদ্ধি,ইচ্ছাশক্তি,আৰু আবেগৰ সংমিশ্ৰন যিট�ো আমাৰ
শৰীৰত নিবাস কৰে। যীচু ৱে কৈছে ঈশ্বৰক ভজনা কৰাৰ একমাত্ৰ পথট�ো হল”
আত্মাৰে আৰু সত্যেৰে”(য�োহন ২-২৪ পদ)।প�ৌলে পুনৰ জ�োৰ দি কৈছে, “ কিয়ন�ো
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰে ক�োন�োৰকমে এতিয়া শেষত ত�োমাল�োকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ শুভবাৰ্তা
পাবৰ কাৰনে মই যে নিৰন্তৰে ত�োমাল�োকৰ নাম উল্লেখ কৰি,ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা কালত
সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰ�োঁ”(ৰ�োমীয়া ১-৯ পদ)। কিয়ন�ো আমাৰ আত্মাক ঈশ্বৰৰ
প্ৰতিছৱিৰে নিৰ্মান কৰা হৈছে আৰু আমি নতু ন জন্ম লাভ কৰিছ�োঁ, সেইবাবে ভজনা
কৰিবলৈ যেতিয়াই আমাৰ প্ৰয়�োজন আৰু ইচ্ছা, যীচু ৰ তেজ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ
শক্তিৰ য�োগেদি,ঈশ্বৰৰ সিংহাসনৰ কক্ষত যি ক�োন�ো সময়ত স�োমাবলৈ আমাৰ
ক্ষমতা আছে।

স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা
উৰ্দ্ধ তম যিৰুচালেম তৃ তীয় স্বৰ্গ ব�োলা এটা স্হানত অৱস্হিত। এই স্হান সত্য
যি স্হান সাধু প�ৌলে তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগত ভ্ৰমন কৰিছিল। তেওঁ লিখিছে, “নানা
দৰ্শন আৰু প্ৰভু ৰ প্ৰকাশিত বিষয়ৰ কথা কম সশৰীৰে নে নিঃশৰীৰেৰে তাক
নাজান�ো,ঈশ্বৰেহে জানে,তেওঁক তৃ তীয় স্বৰ্গলৈ নিয়া হৈছিল, সেইজন মানুহক মই
জান�ো,সশৰীৰে নে বিনাশৰীৰেৰে তাকহে নাজান�ো,ঈশ্বৰেহে জানে,তেওঁক পৰমদেশলৈ
নিয়া হলত, তেওঁ অনিৰ্বাচনীয় আৰু মানুহে কব ন�োপ�োৱা কথা শুনিবলৈ পাইছিল
”(২ কৰিন্থীয়া ১২-১,৪ পদ)।
বাইবেল পণ্ডিতসকলে একমত যে প�ৌলে তেওঁৰ নিজৰ বিষয়ে কৈছে। আচলকে,নিউ
লিভিং অনুবাদত ২ নং পদট�ো এনেকৈয়ে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে যে” চ�ৌদ্ধ বছৰ
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আগতে ম�োক তৃ তীয় স্বৰ্গলৈ লৈ য�োৱা হৈছিল। মনকৰিবলগীয়া যে, সশৰীৰে নে
বিনাশৰীৰেৰে প�ৌলে অৱগত নাছিল। ইয়াৰ পৰা এইট�ো বুজা যায় যে স্বৰ্গ বাস্তৱ
আৰু শাৰীৰিকভাৱে সত্য। মই বহুত ব্যক্তিক পাইছ�ো যি ভাৱে যে ই এনে এখন
অদৃশ্য ক্ষেত্ৰ যত আত্মাবিলাক চাৰিওফালে ওপঙি থাকে। এনে নহয়, ই এটা
ৰাস্তা,গছ-গছনি,জীৱজন্তু,ঘৰবাড়ী,পানী আৰু এনে বস্তু থকা এটা শাৰীৰিক বা
অস্তিত্ব থকা ঠাই।
ম�োৰ এজন মাষ্টৰ গ্ৰেগ নামৰ বন্ধু আছে। ১৯৭৯ চনৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁৰ
পৰিচৰ্য্যাৰ প্ৰথমদিনা তেওঁ ঘৰলৈ আহি তেওঁৰ পত্নীক খটখটীৰ তলত হাউলী ৰখাব
ল�োৱাৰাকৈ কান্দি থকা অৱস্হাত পালে। তেওঁ স�োনকালেই অনুমান কৰিব পাৰিলে
যে ভয়ঙ্কৰ কিবা এটা ঘটিল বুলি। তেওঁ জানিব পাৰিলে তেওঁল�োকৰ দহ বছৰীয়া
সন্তান যাষ্টিনে গাধ�োৱা ঘৰলৈ গা ধ�োৱা সময়ত ফু টবল খেল চাবলৈ এটা টি,ভি
নিছিল। যি ঘটনাক্ৰমে টিভিট�ো টনাত বাথটাবত পৰি বিদু স্পৃষ্ট হৈছিল।যেতিয়া
গ্ৰেগে তেওঁৰ সন্তানক পালে, যাষ্টিনৰ ক�োন�ো পালচ নাছিল, শৰীৰট�ো ঠাণ্ডা আৰু
নীলা হৈ পৰিছিল,চকুয�োৰ ডাঙৰ হৈ উঠিছিল.যিট�োৱে মস্তিস্কৰ কাৰ্য্য বন্ধ হ�োৱাট�ো
বুজাইছিল। গ্ৰেগে লচ এণ্জেলেস কাউটি শ্বেৰীফ বিভাগত উপশ্বেৰীফ হিচাপে কাম
কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পেৰামেডিক আৰু প্ৰাথমিক চিকি-সাৰ প্ৰশিক্ষনত আছিল
আৰু অনেক মৃত্যু তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। যদি গ্ৰেগে পুলিচ বিষয়া হিচাপে এনে
পৰিস্হিতিৰ মাজেদি যাবলগীয়া হ�োৱা হলে ব্যক্তিজনক ঘ�োষনা কৰিলেহেতেঁ ন। নতু বা
শৱপৰীক্ষকক মাতিলে হেতেঁ ন। কিন্তু গ্ৰেগ এজন বিশ্বসী আছিল আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ
শক্তিৰ বিষয়ে তেওঁ জানিছিল। তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু CPR
প্ৰয়�োগ কৰিলে। কিছু সময়ৰ পাছত পেৰামেডিক চিক—সকসকল আহিল আৰু গ্ৰেগে
চিকি—সা বিষয়ক কাৰ্য্যবিলাক এৰি প্ৰাৰ্থনাত লাগি থাকিল। পনচলিছ মিনিটমান
যাষ্টিনক ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টাত ক�োন�ো সফলতা নাহিল। EKG মেচিনৰ লাইনডাল
সকল�ো সময়তে সৰলৰেখাৰ দৰে আছিল। পেৰামেডিক চিকি—সক সকলেও তেওঁৰ
আক�োঁৰগ�োজ অৱস্হা দেখি অধৈৰ্য্য হৈ পৰিছিল। গ্ৰেগে অৱশেষত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে
যে,”পিতৃ ম�োৰ আৰু বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে। মই ভাগৰুৱা হৈ পৰিছ�ো. কিন্তু
মই আপ�োনাৰ বাক্য জান�ো আৰু আপুনি অন্য বিশ্বাসৰ কথা কৈছে।(তেওঁ ১ ম
কৰিন্থীয়া ১২-৯ পদত থকা বিশ্বাসৰ ব�োৰৰ বিষয়ে কৈছিল)গ্ৰেগে কৈছিল যে
তেওঁ মূৰৰ ওপৰত হাতৰ দৰে কিবা অনুভৱ কিৰছিল। এনে অনুভৱ কৰাৰ লগে
লগে, তেওঁ এক শক্তিশালী হ�োৱা আৰু ক্ষমতা তেওঁৰ আত্মাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই
অহা অনুভৱ কৰিলে, আৰু তেওঁ তেওঁৰ সন্তানক চিণ্চ্য়ৰি কলে ” যীচু ৰ নামত
তু মি জী উঠিবা,তু মি নমৰা” হঠাত EKG মেচিনে শব্দ কিৰ প্ৰদাত পালচৰ গতি
দেখাই দি চলিব ধৰিলে। পেৰামেডিক চিকি-সক সকল উক্তেজনাত জপিয়াই উঠিল।
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যাষ্টিনক খটখটীৰে নমাই এম্বুলেম্চত চিকা-সালয়লৈ নিয়াৰ সময়ত তেওঁ নীলাৰ
পৰা গুলপীয়া,চকুয�োৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু শৰীৰ গৰম আছিল। গ্ৰেগ বৰ আন্ন্দিত
হল। তেওঁৰ সন্তান জীৱিত আৰু সুস্হ আছিল। এতিয়া তেওঁৰ হাতত বন্ধু সকলক
ঈশ্বৰে যে তেওঁৰ সৈতে কি আচৰিত কাৰ্য্য কৰিলে সেই বিষয়ে কবলৈ এটা কাহিনী
আছিল।কিন্তু তেওঁ এটা কথা অনুভৱ কৰা নাছিল যে তেওঁৰ সম্তানৰ জীৱনৰ বাবে
যুদ্ধ মাত্ৰ আৰম্ভহে হৈছিল।
চিকি—সকে জনালে যে লৰাট�ো কমাত আছে। পৰীক্ষাৰ পাছত তেওঁল�োকে জানিলে
যে কিডনীৰ মাংসপেশী ব�োৰ ওলাই আহিছে। সাধাৰণ ভাষাত কবলৈ হলে তেওঁৰ
শৰীৰট�ো পচিবলৈ ধৰিছিল। তেওঁল�োকে গ্ৰেগক কলে যে যদি তেওঁৰ সন্তান জীয়াই
থাকে তেন্তে সি উদ্ভিদৰ গৰে হব। আৰ পাছত তেওঁল�োকে কলে যে সি সামাজিক
ভাবে তিনিমহীয়া শিশুৰ নিচিনা হব যাৰ বুদ্ধিদীপ্তি হে। এই ধীঘলীয়া ঘটনাট�ো
ছু টীকৈ কবলৈ হলে, তেওঁল�োকৰ সাত মাহৰ আক�োৰগ�োজ প্ৰাৰ্থনাৰ পাছত,যাষ্টিন
হঠা—ত কমাৰ পৰা সুস্হ হল। এইট�ো যেতিয়া ঘটিল তেতিয়া দেউতাকে বিচনাত
তাৰ কাষতেই আছিল আৰু তেওঁৰ সন্তানক অনেক প্ৰেম কৰিলে। আৰু সকল�ো উত্তৰ
সলসলীয়াকৈ পালে। যাষ্টিনে UCLA আৰু বাইবেল স্কু লৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী সন্মান
সহকাৰে লাভ কৰিলে।তেওঁ উচ্চ বিদ্যালয় আনকি উৰ্ধ্ধতম শ্ৰেণীক সভাপতিত্ব
কিৰছিল। আজি তেওঁ দুটা সন্তানৰ সৈতে সূখী বিবাহিত ব্যক্তি।
“দেউতা, মই যীচু ৰ সৈতে আছিল�োঁ,” গ্ৰেগে মন কিৰলে যে চিকি-সালয়ৰ পৰা
অহাৰ তিনিদিল পাছত তাৰ চেহেৰা উজ্বল পৰিছে বুলি। গ্ৰেগে সূধিলে,”কি হৈছিল
স�োনট�ো?”
যাষ্টিনে কলে,”দেউতা মই যীচু ৰ সৈতে আছিল�ো। যেতিয়া টি,ভি,ট�ো বাথটাৰত
পৰিল,মই এক�োৱেই অনুভৱ কৰা নাছিল�োঁ। এজন প্ৰকাণ্ড স্বৰ্গদূতে ম�োৰ স�োঁহাতখন
ধৰিলে আৰু ম�োৰ শৰীৰ পৰা ম�োক টানি উলিয়াই লৈ গল,আমি এটা সূৰংগৰ
মাজেৰে আচৰিত বেগত উড়ি গৈছিল�োঁ। আমি স্বৰ্গৰ এটা পথত নমাৰ আগত
আমাৰ গতিবেগ প�োহৰৰ গতিৰ সমান আছিল” যাষ্টিনে দেউতাকক কলে যে স্বৰ্গৰ
পথব�োৰ অকল স�োণালী নাছিল। সেইবালাক বিশুদ্ধ স�োণেৰে নিৰ্মিত আছিল।আৰু
তাৰ মাজেৰে ইপাৰ সিপাৰ দেখা প�োৱা গৈছিল।পৃথিৱীত স্বৰ্গৰ দৰে স�োণক বিশুদ্ধ
কৰিব ন�োৱাৰি, কিন্তু বিশুদ্ধ অৱস্হাত ই একেবাৰেই স্বচ্ছ। আনকি পৃথিৱীত�ো
কিছু মান ঘৰ ব�োৰত স�োণালী ৰং দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়( মহাকাশচাৰীৰ
টূ পীত ঢাল হিচাপে, ককপীটত, জেট বিামনৰ খিড়িকিত আৰু কিছু মান অট্ৰালিকাৰ
খিড়িকিত দিয়াৰ নিচিনা)।যাষ্টিনে কলে যে স্বৰ্গত তেওঁক সম্ভাষণ জন�োৱা প্ৰথম
ব্যক্তিসকল তেওঁবিলাকৰ মৃত আত্মীয়স্বজন সকল আছিল। তেওঁ সকল�ো ব্যক্তিৰ নাম
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কলে,তেওঁবিলাকৰ কিছু মানক তেওঁ কেতিয়াও লগ প�োৱা নাছিল আৰু নাম�ো শুনা
নাছিল(যি সকলক তেওঁৰ পিতৃ -মাতৃ য়েহে চিনি পাইছিল)। তেওঁ সম্ভাষণ জন�োৱা
ব্যক্তিসকলৰ মাজত ফীলিছ নামৰ এগৰাকী মহিলা আছিল।তেওঁ যাষ্টিনৰ ঘৰৰ
ওচৰৰ এগৰাকী মহিলা আছিল, আৰু যাষ্টিন বিদ্যু-স্পৃস্ট হ�োৱাৰ একমাহ পূৰ্বে তেওঁৰ
মাতৃ য়ে তেওঁক যীচু ক গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। তাইৰ ধৰ্মান্তৰণৰ দুসপ্তাহ
পাছত মৃত্যু হৈছিল।যাষ্টিনে এই সকল�ো ব্যক্তিৰ সৈতে কথ�োপকথন কিৰ থাক�োতে
হঠা- এটা খটখটনি শব্দ শুনা পালে আৰু ব্যক্তি বিলাক সিচঁ ৰিত হৈ আঁতৰি গল।
যীচু থিয় হৈ আছিল তাত। প্ৰভু ৱে যাষ্টিনক স্বৰ্গভ্ৰমম কৰিবলৈ লৈ গল। তাত বহু
ৰাস্তা তথা অট্ৰালিকা আছিল, স্পষ্টৰুপে এইখন খন বৃহ—চহৰ আছিল। ফু ল,বাঁহ
আনকি শিলবিলাক�ো জীৱিত আছিল আৰু মিলেৰ গান গাই আছিল।যাষ্টিনে কলে যে
এইট�ো এনে লাগিছিল যেন তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ প্ৰসংসা কৰি আছিল। যদিও তেওঁ
ঘাঁহ বা ফূ লৰ ওপৰত ভৰি ৰাখিছিল, সেইবিলাক নষ্ট নহৈছিল। ই বিলাক পুনৰ
আগৰ অৱস্হালৈ ঘূৰি আহিছিল। যাষ্টিনে লক্ষ্য কৰিলে যে পৃথিৱীত তাৰ ৰংব�োৰ
আনন্দশীল আৰু উজ্বল আছিল।যাষ্টিনে তাত তেওঁৰ মা,দেউতা আৰু দুই সহ�োদৰৰ
ভৱন তাত দেখাৰ সুয�োগ পালে। তাৰ পাছত এটা শব্দ আহিল, যীচু ৱে কলে যাষ্টিন
পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব বুলি।যাষ্টিনে স্বৰ্গৰ পৰা আহিব বিচৰা নাছিল,কিন্তু
যীচু ৱে তেওঁক এখন ঠাইলৈ লৈ গল যত তেওঁ এখন পৰ্দা টানি দিলে।তাৰ পাছত
যাষ্টিনে তেওঁৰ পিতৃ য়ে উভতাই মাতি থকা দেখিলে। যীচু ৱে কলে, “ তেওঁ ত�োমাৰ
পিতৃ ৰ ত�োমাক ঘূৰাই মাতিবলৈ তেওঁৰ ক্ষমতা আছে।” তাৰ পাছৰ পৰা ,যাষ্টিনে
তেওঁৰ দেউতাকক কলে যে তেওঁৰ যদি মৃত্যু হয়, তেওঁ যেন কেতিয়াও উভতাই
নামাতে। গ্ৰেগে যেতিয়া এই ঘটনা ম�োৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল মই শেষ অংশট�োত
আমেজ পাইছিল�োঁ। কিন্তু স্বৰ্গ পৃথিৱীতকৈ অতি উত্তম স্হান আৰু যিসকল স্বৰ্গৰ
অনুভৱ পাইছে তেওঁল�োকৰ বাবে উভতি অহাট�ো বৰ কষ্টকৰ মই পাইছিল�োঁ।
এইক্ষেত্ৰত প�ৌলেৰ�ো কষ্ট হৈছিল, সেইবাবে ফিলিপীয়া মণ্ডলীক কৈছিল, “ইয়াৰ
পৰা গৈ খ্ৰীষ্টৰ লগত থাকিবলৈ ম�োৰ ইচ্ছা, কিয়ন�ো সেয়ে অতি অধিক গুণে
উত্তম।”(ফিলীপীয়া ১-২৩ পদ) অকল উত্তম,বা অতি উত্তম, কিন্তু উত্তমতকৈয়�ো
উত্তম। প�ৌলে ঈশ্বৰৰ নগৰৰ অভিজ্ঞতা পাইছিল। আৰু উভতি যাব বিচাৰিছিল,
কিন্তু ৰাজ্যৰ ভালৰ বাবে ইয়াত থকাট�ো ঠিক কিৰছিল। যাষ্টিনে দেউতাকক কৈছিল
যে তেওঁ স্বৰ্গত থকা সময়ত তেওঁৰ বয়স দহ বছৰ নাছিল। তেওঁৰ শৰীৰট�ো
সম্পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিৰ দৰে আছিল। যাষ্টিনকে ধৰি বহুতে বিশ্বাস কৰে যে আমি
যেতিয়া মহিমাম্বিত হম, তেতিয়া আমাৰ সকল�োৰে বয়স ত্ৰেত্ৰিশ বছৰ হব। আৰু
ই যুক্তিসংগত কাৰণ যেতিয়া যীচু ক ক্ৰু চবিদ্ধ কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স
তেত্ৰিছ বছৰ আছিল আৰু শাস্ত্ৰই কৈছে” হে প্ৰিয় বিলাক, এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ
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সন্তান আছ�োঁ, কিন্তু পাছত কি হম সেয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হ�োৱা নাই তেওঁ
প্ৰকাশিত হলে, আমি তেওঁৰ নিচিনা হম।”(১ য�োহন ৩-২ পদ)
মই বিতৰণ কৰিব পৰা বহু ঘটনাৰ ভিতৰত এইট�ো এটা সচাঁ ঘটনা।
ইয়াৰ সৈতে, শাস্ত্ৰইও স্বৰ্গৰ সত্যতা প্ৰকাশ কৰিছে।যিবিলাক ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী দাস
সেইবিলাকে এই পৃথীৱী ত্যাগ কিৰ ঈশ্বৰৰ নগৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব।
আত্মা,প্ৰাণ আৰু শৰীৰ পৰিত্ৰাণ
আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই যীচু খ্ৰীষ্টক প্ৰভু ৰুপে গ্ৰহণ কৰাৰ মূহূৰ্ত্ততেই মানুহৰ
আত্মা সম্পূৰ্ণৰপে
ু নতু ন সৃষ্টি হৈ যায়।তেওঁল�োকক ত—ক্ষাণিক ভাৱে যীচু ৰ প্ৰতিছবিত
পুনৰনিৰ্মান কৰা হয়।এই কথা য�োহনৰ উক্তিৰদ্বাৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে। কিয়ন�ো
তেওঁ যেনেক�োৱা,আমিও এই সত্যত তেনক�োৱাই আছ�োঁ।(১য�োহন ২-১২ পদ)আপুনি
দেখাৰ দৰেই, য�োহনে নিদিষ্টকৈ বিশ্বাসীসকলক সম্বোধন কৰিছে, স্বৰ্গত থকাসকলক
কৰা নাই, যিসকলে ইতিমধ্যে পুৰস্কিত হৈ পালেই।সচাঁকৈ যিজনে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰদ্বাৰা
পুনৰজীৱন লৈছে তেওঁক সেই অৱস্হাতেই আত্মাত নিখু কৰা হয়।
এবাৰ আমাৰ আত্মা সংৰক্ষিত হ�োৱাৰ লগে লগেই আমাৰ প্ৰাণৰ সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া
আৰম্ভ হৈ যায়। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই আমাৰ প্ৰাণ,আমাৰ মন, ইচ্ছাশক্তি
আৰু অনুভৱেৰে গঠিত। ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু্ তাৰ প্ৰতি বাধ্যতাই আমাৰ প্ৰাণ
সংৰক্ষিত কৰে বা সলনি হয়। সাধু প�ৌলে সেইদৰেই কৈ এইট�ো নিশ্চিত কৰিছে যে
“ এতেকে ত�োমাল�োক সকল�ো অন্তচিন্তা আৰু হিংসাৰ অধিকতা দুৰ কৰি, যি ব�োৱা
বাক্য ত�োমাল�োকৰ আত্মাৰ পৰিত্ৰাণ কৰিব সমৰ্থ আৰু নম্ৰভাৱে গ্ৰহণ কৰা। আৰু
কেৱল শুন�োতা হৈ নিজক নুভুলাবা, কিন্তু বাক্য পালন কৰ�োঁতা হ�োৱা”,(যাক�োব
১-২১,২২ পদ)।এইট�ো মন কৰা অতি আৱশ্যক যে যাক�োবে এইবিলাকক কৈছে,
অবিশ্বাসীবিলাকক ক�োৱা নাই, তেওঁল�োকৰ প্ৰাণৰ প্ৰৰিত্ৰাণৰ বাবে।
তেওঁ ঈীশ্বৰৰ বাক্য শুনা আৰু তাৰ প্ৰতি আনুগত্য উভয়কে জ�োৰ দি কৈছে।
বাক্য শুনি আৰু সেইব�োৰ পালন কৰি আমি খৰটকীয়া কৰ�োঁ নতু বা আমি ওল�োটাকৈ
ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অবাধ্য হৈ পৰিত্ৰাণৰ প্ৰক্ৰিয়াট�ো লেহেমীয়া কৰ�োঁ। ভাল বিশ্বাসী
হিচাপে আত্মাৰ ৰুপান্তৰ শেষলৈকে কৰাট�ো অতি গুৰুত্বপূৰ।
্ণ
অৱশেষত, আমাৰ শেষ অংশ যিট�োৱে পৰিত্ৰাণ প�োৱাট�ো উচিতঃ আমাৰ শৰীৰ।
প�ৌলে এই বিষয়ে কি কৈছে মন�োয�োগ দি পঢ়ক।
“কিয়ন�ো আমি জান�ো য়ে আমাৰ এই তম্বুস্ৰুপ পাৰ্থিব শৰীৰ যদি ভগ্ন হয়,
তেন্তে বিনাহাতে সজা ঈশ্বৰৰ পৰা হ�োৱা এক অনন্তকলীয়া শৰীৰ স্বৰ্গত আছে।
কাৰণ আমি ইয়াৰ ভিতৰত কেকাঁই থাকি, স্বৰ্গৰ পৰা হ�োৱা আমাৰ সেই শৰীৰৰুপ
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বস্ত্ৰেৰে ঢকা হবলৈ বৰকৈ ইচ্ছা কৰিছ�োঁ। বাস্তৱিক ভাৱে ঢকা হবলৈ, আমি উলংঙট
হৈ নপৰিম। আমি যে কেকাঁই আছ�োঁ,এই তম্বুত থাকি ভাৰাক্ৰান্ত হৈহে কেকাঁই
আছ�োঁ।”কাৰণ আমি বিবস্ত্ৰ হবলৈ ইচ্ছা নকৰ�োঁ কিন্তু জীৱনৰদ্বাৰাই যেন মৰ্ত্ত্যক গিলি
পেল�োৱা হয়। এই কাৰণেই বস্ত্ৰৰে ঢকা হবলৈহে ইচ্ছা কৰ�োঁ। আৰু এই কাৰণেই,যি
জনাই আমাক প্ৰস্তুত কৰিলে, তেওঁ ঈশ্বৰ, আৰু তেৱেঁই আমাক বইনা স্বৰুপে পবিত্ৰ
আত্মা দিলে। এতেকে আমি সদয় সাহিয়াল হৈ আছ�োঁ, আৰু জান�ো যে এই শৰীৰত
নিবাস কৰ�োঁমানে, প্ৰভু ৰ পৰা দূৰত প্ৰবাস কৰিছ�োঁ।( কিয়ন�ো আমি দেখাৰ দ্বাৰাই
নচলি,বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই চলিছ�োঁ।)আমি যে সাহিয়াল হৈছ�োঁৱেই শৰীৰৰ দূৰত প্ৰবাস
আৰু প্ৰভু ৰ লগত নিবাস কৰাও ভাল দেখিছ�োঁ।(২ কৰিন্হীয়া ৫-১,৮ পদ)।
এই পদসমূহ পঢ়িলে ই আমাক মহান আশা দিয়ে আনকি আমাৰ প্ৰাণক�ো পবিত্ৰ
কৰে। লক্ষ্য কৰক যে প�ৌলে কেৱল উল্লেখ কৰাই নহয় কিন্তু একেৰাহে আমি
অনন্তকলীয়া শৰীৰ লাভ কৰিম বুলি কৈয়েই আছে। অন্য ঠাইত তেওঁ কৈছে যে
‘ কিয়ন�ো এই ক্ষয়ৰ পাত্ৰই অক্ষয়তাক আৰু এই মৃত্যুৰ পাত্ৰই অমৰতাক পিন্ধিব
লাগিব”(১ কৰিন্হীয়া ১৫-৫৩ পদ)। আমাৰ শৰীৰট�ো যীচু ৰ শৰীৰতকৈ বেলেগ
নহব, কিয়ন�ো শাস্ত্ৰই কৈছে,” কিয়ন�ো তেওঁৰ মৃত্যুৰ সাদৃশ্যৰে আমি যদি সংযুক্ত
হল�োঁ,তেন্তে উথ্থানৰ সাদৃশ্যৰেও হম।”(ৰ�োমীয়া ৬-৫ পদ)। আৰু ‘হে প্ৰিয়বিলাক,
এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান আছ�োঁ, কিন্তু পাছত কি হম, সেয়ে এতিয়ালৈকে প্কাশিত
হ�োৱা নাই তেওঁ প্ৰকাশিত হলে আমি তেওঁৰে নিছিনা হম,িয়াকে জান�ো, কিয়ন�ো তেওঁ
যেনেকুৱা আছে,তেওঁক তেনেকুৱাই দেখিম।(১ য�োহন ৩-২ পদ)”
আহক যীচু ৰ পুনৰুথ্থাননৰ পাছৰ তেওঁৰ শৰীৰৰ কথা বিবেচনা কৰ�োঁ। কিবা
বিশ্ষত্ব তেওঁ শৰীৰত থাকিলে, আমিও পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ লগে লগেই সেইয়া অনুভৱ
কৰিম। আহক খ্ৰীষ্টৰ পুনৰুlত্থানৰ দিনা ৰাতিপুৱা কবৰস্হানত কি হৈছিল তাৰ পৰা
আৰম্ভ কৰ�োঁ। মগ্দলীনী মৰিয়মে প্ৰথমে শূন্য মৈদাম দেখা পালে আৰু কান্দিব ধৰিলে,
তেওঁ ভাবিলে যে প্ৰভু ৰ মৃতদেহট�ো চু ৰি হল বুলি, তাই ঘুৰি চাই যীচু ক থিয় হৈ
থকা দেখা পালে, কিন্তু তেওঁৱে যে যীচু তাক নাজানিলে। যীচু ৱে তেওঁক কলে, “হে
নাৰী কিয় কান্দিছা? কাকন�ো বিচাৰিছা? তেওঁ তেওঁক বাৰীচ�োৱা বুলি ভাৱি কলে,
আপুনি যদি তেওঁক এই ঠাইৰ পৰা আঁতৰাই নিছে তেন্তে কত থৈছে ম�োক কওক,
মই তাৰ পৰা তেওঁক লৈ যাম।(য�োহন ২০-১২,১৫ পদ)। ”
যীচু দেখাত সাধাৰন মানুহৰ পৰা পৃথক নাছিল। তেওঁ বৈজ্ঞানিক চিনেমাৰ
নিচিনা অন্য গ্ৰহৰ পৰা অহা, প্ৰাণীব�োৰৰ দৰেও নাছিল। কিন্তু মৰিয়মে তেওঁক চিনি
প�োৱা নাছিল কাৰণ তেওং যে জীৱিত সেইয়া তাই বিশ্বাস কৰাৰ সাহস নাছিল।
কাৰণ তাই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা টানি নিয়া আৰু মৈদামত দিয়া দেখিছিল। তেওঁ
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ব্যক্তিগত ভাৱে তাইৰ লগত কথা নপতালৈকে তাই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল।
সেইবাবে তাই তেওঁক বাৰীৰখীয়া বুলি ভাৱি ভু ল কৰিছিল। সেয়ে তেওঁৰ শৰীৰ
আমাৰ শৰীৰৰ দৰেই তেওঁৰ�ো আছিল। যয়ীচু ৰ শৰীৰট�ো সাধাৰন মানুহৰ পৰা
পৃথক নাছিল। কিন্তু আমাৰ মনত প্ৰায় প্ৰশ্ন হয় যে মৰিয়মে তেওঁৰ আত্মাৰ দৰ্শন
পাইছিল নে সচাঁকৈ তেওঁৰ শৰীৰক দেখা পাইছিল। ইয়াৰ পাছৰ ঘটনাই এই প্ৰশ্নৰ
সুন্দৰ উত্তৰ দিছে যেতিয়া যীচু ৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ সন্মূখত দেখা দিলে। তেওঁ
কলে, “ত�োমাল�োকৰ মনত কিয় উগুল থুগুল লাগিছে? আৰু ত�োমাল�োকৰ অন্তৰত
কি কাৰণে সন্দেহ জন্মিছে?ম�োৰ হাত ভৰি চাই সজাগ হ�োৱা যে, মইহে, ম�োক স্পৰ্শ
কৰি চ�োৱা, কিয়�োন�ো ম�োক যেনে দেখিছা, সেইদৰে আত্মাৰ হাড় মঙহ নাই।”(লূক
২৩-৩৯ পদ)।
যীচু ৰ হাড় আৰু মঙহ আছিল। সেই কাৰণে আমাৰ�ো সেইব�োৰ থাকিব। কিন্তু
লক্ষনীয় যে য়ীচু ৱে তেওঁৰ বিষয়ে এক�ো ক�োৱা নাই। আৰু এইট�ো এইকাৰণেই
যে তেওঁৰ তেজ ঈশ্বৰৰ ক্ষমাৰ আসনত চটিওৱা হল।মই বিশ্বাস কৰ�োঁ, তেওঁৰ
শৰীৰৰ শিৰাৰ মাজেৰে যি প্ৰৱাহিত হৈ আছিল সেইয়া আছিল ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱময়
জীৱন।যীচু ৱে খাদ্যও খাব পাৰিছিল। আমি পঢ়িব পাইছ�োঁ যে, “কিন্তু তেওঁল�োকে,
আনন্দৰ কাৰণে তেতিয়াও অবিশ্বাস কৰি বিষ্ময় মানি থাক�োতে, তেওঁ তেওঁবিলাকক
কলে, ত�োমাল�োকৰ ইয়াত কিবা খ�োৱা বস্তু আছে নে?তাতে তেওঁ বিলাকে তেওঁক
এড�োখৰ ভজা মাছ দিলে। তেওঁ তাক লৈ তেওঁবিলাকৰ আগতে খালে।” (লূক২৮৪১.৩৪ পদ)।
যীচু ৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ সন্মূখত খ�োৱা এইট�োৱেই প্ৰথম ঘটনা নাছিল। দুটা
আৰু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছেঃ ইম্ময়ুলৈ য�োৱাৰ পথত লগ প�োৱা ব্যক্তিসকলৰ লগত
এবাৰ আৰু এবাৰ সাগৰ তীৰত যেতিয়া তেওঁ এঘাৰজন শিষ্যৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ
আহাৰ তৈয়াৰ কৰি আছিল। সেয়ে আমিও আমাৰ অনন্তকলীয়া শৰীৰত ভ�োজন
কৰিবলৈ শ৭ম হম।যীচু ৰ গ�ৌৰৱাম্বিত শৰীৰত তেওঁ কথা কব পাৰিছিল, গান গাব
পাৰিছিল, খ�োজ কাঢ়িব পাৰিছিল,বস্তু ধৰিব পাৰিছিল, কিন্তু লগতে তেওঁ দেৱালৰ
মাজেদিও খ�োজ কাঢ়িব পাৰিছিল আৰু চকুৰ পছাৰতে অৰ্ন্তধান হব পাৰিছিল। আপুনি
হয়ত�ো সুধিব পাৰে যে “তেওঁৰ হাড় আৰু মঙহ আছিল, কেনেকৈ দেৱালৰ মাজেৰে
খ�োজ কাঢ়িব পাৰিব বা কেনেকৈ অৰ্ন্তধান বহ পাৰিব?” হয়, য�োহনে লিপিবদ্ধ
কৰিছে যে চাওঁক, “তাতে সেই দিনৰ অৰ্থা-ত সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনৰ সন্ধ্যা বেলিকা,
যেতিয়া শিষ্যবিলাকে থকা ঠীইৰ দুৱাৰব�োৰ যিহুদীবিলাকৰ ভয়ত বন্ধ কৰা হল,
তেতিয়া যীচু ৱে আহি, মাজত থিয় হৈ তেওঁল�োকক কলে,ত�োমাল�োকৰ মাজত শান্তি
হওক।”(য�োহন ২০-১৯ পদ)।তেওঁ নিজৰ বিলাকৰ সৈতে হ�োৱা সাক্ষ্যা-তত যীচু ৱে
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থ�োমাক তেওঁ হাতত আঙু লি আৰু খ�োষত হাত সুমৱ
ু াই চাবলৈ কলে। সেইবাবে
আমি আক�ৌ দেখা পাল�ো যে যীচু ৰ হাড় আৰু মঙহ আছিল। এইট�ো কেনেকৈ সম্ভৱ
যে হুৱাৰ খিড়িকী বন্ধ থকা স্বত্বেও যীচু তেওঁল�োকৰ মাজত হঠা- থিয় দিলে?
তেওঁ সাধাৰণ ভাৱে দেৱালৰ মাজেৰে আহিল আৰু দেখা দিলে আৰু সহজতেই
অদৃশ্য হৈ গল। ইন্মায়ুলৈ য�োৱাৰ পথত লগপ�োৱা মানুহ জনৰ সৈতে যীচু ৱে পিঠা
ভঙাৰ পাছত, আমাক ক�োৱা হৈছে যে, “এনেতে তেওঁল�োকৰ চকু মুকলি হ�োৱাত,
তেওঁল�োকে তেওঁক চিনি পালে, আৰু তেওঁ তেওঁল�োকৰ পৰা অদৃশ্য হল।”(লূক ২৪৩১ পদ)।
আমিও আমাৰ পুনৰুথ্থিত শৰীৰেৰে অদৃশ্য আৰু যিক�োন�ো ঠাইত দৃশ্যমান হবলৈ
সক্ষম হম। এইট�োৱেই নতু ন স্বৰ্গ আৰু নতু ন পৃথিৱীত বহু দুৰত্ব আমি কেনেকৈ যাব
পাৰিম তাক বৰ্ণনা কৰিছে। আমি এইট�ো কৰিব লাগিব কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ নগৰখন
১,৪০০ মাইল দীঘল আৰু বহল, ইয়াত অন্য তাৰাকামণ্ডললৈ য�োৱাৰ দূৰত্বৰ বিষয়ে
ক�োৱা নাই। আমি আৰু বায়ুত উৰি যাব পাৰিম, মনত পেলাওক যে য়ীচু ৱে
কেনেকৈ ছল্লিছ দিন তেওঁৰ শিষ্য়বিলাকৰ লগত থাকি সময় কটাই আকাশলৈ উঠি
গৈছিল।যাষ্টিনে দেউতাকক ক�োৱা কথাব�োৰৰ মাজত এইট�ো এটা আছিল যে( যি
বিলাকে স্বৰ্গলৈ গৈছে সকল�োৱে একে ধৰণে কয়) আপুনি খ�োজ কাঢ়িব পাৰিব,
উপঙি থাকিব পাৰিব বা ত—ক্ষণাত যিক�োন�ো ঠাইলৈ যাব পাৰিব। যাষ্টিনৰ যীচু ৰ
সৈতে যাত্ৰাত কিছু অংশত একে ঠাইতে উপঙি আছিল আৰু কিছু অংশত উপঙি
আছিল।

যীচু ৰ হাজাৰবছৰীয়া ৰাজত্ব
আমি ঈশ্বৰৰ নগৰখন পুনঃবিবেচনা কৰিব লাগিব, কিন্তু প্ৰথনে ইয়াৰ আগত
দুটা ঘটনা বিলাক চাওঁ। মণ্ডলীৰ সময় যেতিয়া শেষ হব তেতিয়া সাত বছৰ
তাড়না আহিব। অৰ্ধামিকব�োৰ আৰু খ্ৰীষ্টীয়ব�োৰ প্ৰকাশিত হব।বহুতকে ভূ লাব
সিব�োৰে নিজকে বহু ওপৰলৈ তু লি নিব আৰু নিজকে ঈশ্বৰ বুলি আৰাধনা কৰাব।সি
বহু সাধু বা বিশ্বাসীৰ যাতনা দিব আৰু বহু জাতিক ঈশ্বৰৰ অহিতে আন্ধাৰলৈ
কঢ়িয়াই নিব। এই সময়তেই প্ৰভু নিজৰ সাধু সকলৰ কাৰণে আহিব। কিছু মানে
বিশ্বাস কৰে যে সাত বছৰৰ আগত,কিছু মানৰ মধ্যত আৰু কিছু মানে একেবাৰে
শেষত আহিব বুলি বিশ্বাস কৰে। সেই বিষয়ে মই ইয়াত আল�োচনা নকৰ�ো। যিট�ো
গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইট�ো হল আমি সাজুনে?
প�ৌলে মণ্ডলীৰ, “দূৰৈত লৈ য�োৱাৰ” কথাট�ো কেইবাৰমান নতু ন নিয়মত
আল�োচনা কৰিছে। তেনেকুৱা কেইটামান পদ হল “কাৰণ জয়ধ্বনি,প্ৰধান স্বৰ্গদূতৰ
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মাত,আৰু ঈশ্বৰৰ তু ৰী বাদ্যৰে সৈতে প্ৰভু নিজে স্বৰ্গৰ পাৰা নামি আহিব, আৰু
খ্ৰীষ্টৰ আশ্ৰয়ত থকা ল�োকসকলৈ প্ৰথমে উঠিব পাছে আমি জীৱিত থকা অৱশিষ্ট
ল�োকবিলাক আকাশত প্ৰভু ৰ লগ লবলৈ, তেওঁবিলাকৰ সৈতে মেৰ ৰথত তু লি নিয়া
হম”(১ থিচলনীকীয়া ৪-১৬,১৭ পদ)।এইট�ো যীচু ৰ দ্বিতীয় আগমন নহয় কাৰণ
যীচু ৱে পৃথিৱীলৈ নাহে কিন্তু তেওঁৰ বিশ্বাসীসকলক তেওঁ আকাশত লগ পাব।সাত
বছৰ যাতনাৰ পাছত অসংখ্য তেওঁৰ সাধূৰ সৈতে, স্বৰ্গৰ সৈন্যৰ সৈতে যীচু যেতিয়া
বগা ঘ�োঁৰাত আহিব তেতিয়াহে তেওঁৰ দ্বিতীয় আগমন হব।(যিহুদা ১২ পদ চাওক)
ষ খ্ৰীষ্টাৰী, মিছা ভাৱবাদী,পৃথিৱীৰ নেতাবিলাক, আৰু বিভিন্ন জাতিৰ নেতাবিলাক
প্ৰভু আৰু তেওঁৰ সৈন্যৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবলৈ গ�োট খাব। যীচু ৱে মাত্ৰ্ৰ এদিনতে
তেওঁৰ তৰ�োৱালেৰে সিহঁ তক আঘাত কৰিব আৰু আকাশৰ পক্ষীয়ে সিহঁ তৰ মাংস
গ্ৰাস কৰিব। ইয়াক ধৰ্মযুদ্ধ বুলি বুজ�োৱা হব কাৰণ এই ঘটনা মেগিউ উপত্যকাত
ঘটিব,যিট�ো কাৰ্মেল পৰ্বতৰ পৰা দক্ষিণ দিশে যিৰুচালেমলৈ বিস্তৃ ত(প্ৰকাশিত বাক্য
১৫,১৬, ১৯-১১,২১ পদ)। সমগ্ৰ বিশ্বৰ অসংখ্য মানুহ থাকিব যিবিলাকে খ্ৰীষ্টৰ
বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ নকৰিব আৰু খ্ৰীষ্টাৰাৰ প্ৰতি আনুগত্যও নেৰিব। বহু বাইবেল
পণ্ডিতে বিশ্বাস কৰে যে এই মানুহবিলাকে পাছৰ কাললৈকে জীয়াই থাকিব,
যাক সাধাৰণভাৱে যীচু ৰ হাজাৰবছৰীয়া ৰাজত্বকাল বুলি ক�োৱা হয়। তেওঁবিলাক
তেওঁবিলাকৰ দেশসমূহত থাকিব আৰু যীচু ৰ বিশ্ব ৰাজত্বৰ অধীন হব। তেওঁল�োকৰ
প্ৰাকৃ তিক শৰীৰ থাকিব আৰু পৃথিৱীত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকিব।
সেইবাবে মুলত যাতনাৰ বছৰব�োৰৰ শেষত দুইধৰণৰ মানুহে পৃথিৱীত বসবাস
কৰিবঃ যিবিলাক ধৰ্মযুদ্ধৰ পাছত জীয়াই থাকিব আৰু যিবিলাক সাধু যীচু ৰ সৈতে
ঘুৰি আহিছিল। সাধুসকলৰ যীচু ৰ দৰে গ�ৌৰৱম্বিত শৰীৰ থাকিব আৰু তেওঁল�োক
সেইসকল হব যিসকলে একেলগে যীচু ৰ সৈতে ৰাজত্ব কৰিব। এই দুয়�োটা গ�োটৰ
মাজৰ সম্পৰ্ক বুজিবলৈ টান নহব,যীচু ৱে পুণৰত্
ু থানৰ পাছত শিষ্যসকলৰ সৈতে
কেনেগৰে য�োগায�োগ কৰিছিল সেইট�োৰ পৰাই বেলেগ নহয়। গ�ৌৰৱম্বিত সাধুসকলে
খ�োজ কাঢ়িব পাৰিব। কথা কব পাৰিব, খাব পাৰিব আৰু প্ৰাকৃ তিক শৰীৰত
থকাবিলাকৰ সৈতে সমাজিক হব পাৰিব। শাস্ত্ৰই কৈছে যে এই সময়ছ�োৱাত বিশ্বশান্তি
থাকিব। আচলকে বিশ্বজনীন শান্তি কাৰণ চয়তান আৰু তাৰ সঙ্গীবিলাকক এহেজাৰ
বছৰৰ বাবে বান্ধি থ�োৱা হব। ক�োন�ো যুদ্ধ,কুসংস্কাৰ,ঘৃণা, লজ্জা, অপৰাধ, অসুস্হতা
আৰু তেনেকুৱাবিলাক নাথাকিব কাৰণ সকল�ো জাতি ঈশেৰলৈ ঘূৰি আহিব।
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ভাৱবাদী মীখায়ে লিখিছে—
“কিন্তু অন্তিমকালত এইৰুপ ঘটিব যে,যিহ�োৱাৰ গৃহৰ পৰ্বতখন পৰ্বতব�োৰতকৈয়�ো
উখত স্হাপন কৰা হব। আৰু গিৰিব�োৰতকৈয়�ো ওখ কৰা হব, তাতে জাতিবিব�োৰে
স�োঁতব�োৱাৰ দৰে তালৈ বৈ যাব,অনেক জাতিয়ে ওলাই কব, বলা আমি যিহ�োৱাৰ
পৰ্বতখনলৈ,যাক�োবৰ ঈশ্বৰৰ গৃহটিলৈ উঠি যাওঁহক, তেওঁ আমাক নিজৰ পথৰ
বিষয়ে শিক্ষা দিব, তাতে আমি তেওঁৰ পথত গমন কৰিম। কিয়ন�ো চিয়�োনৰ পৰা
ব্যৱস্হা আৰু যিৰুচালেমৰ পৰা যিহ�োৱাৰ বাক্য ওলাব। তেওঁ জাতিব�োৰৰ মাজত
স�োধ বিচাৰ কৰিব, আৰু দূৰত থকা বলৱন্ত জাতিব�োৰৰ নিমিত্তে বিচাৰ নিষ্পতি
কৰিব,তাতে সিহঁ তি নিজ নিজ তৰ�োৱাল ভাঙি নাঙলৰ ফাল গঢ়াব, আৰু নিজ
নিজ বৰছা ভাঙি কলম দিয়া কটাৰী গঢ়াই লব। এক জাতিয়ে আন জাতিৰ বিৰুদ্ধে
তৰ�োৱাল নাদাঙিব, সিহঁ তে যুদ্ধবিদ্যা আৰু নিশিকিব”।(মীখা ৪-১,৪ পদ)।তেতিয়া
বিশ্বজনীন সমৃদ্ধি আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা ব্যৱস্হা থাকিব কাৰণ জাতিবিলাকে
ঈশ্বৰৰ নিয়ম মানি চলিব।

মহান শুকুল সিংহাসনৰ স�োধবিচাৰ
এহেজাৰ বছৰৰ ৰাজত্বৰ শেষত,চয়তানক তাৰ বন্দীশালৰ পৰা অলপ সময়ৰ
কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হব। তাক ওলাই গৈ জাতিবিলাকক ভূ লাবলৈ অনুমতি দিয়া
হব। ইয়াত গ�ৌৰৱম্বিত সাধুসকল নপৰিব,কেৱল সেইসকল যিসকলে প্ৰাকৃ তিক শৰীৰে
পৃথিৱীত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছিল,সেইসকল যিসকল ধৰ্মযুদ্ধত বাছি গৈছিল বা
তাতৰ পাছত জন্ম হৈছিল। বিদ্ৰোহীব�োৰ একেলগে গ�োটখাব আৰু যিৰুচলেম আগুৰি
ধৰিব,আৰু তেতিয়াই ঈশ্বৰৰ অগ্নি আকাশৰ পৰা নামি আহিব আৰু সিহঁ তক গ্ৰাস
কৰিব।চয়তানক “অগ্নি আৰু গন্ধকৰ সৰ�োবৰত”পেল�োৱা হব আৰু দিনে ৰাতিয়ে
চিৰকাললৈকে যাতনা দি থকা হব।তাক আৰু কেতিয়াও মুকলি কৰা নহব।(
প্ৰকাশিত বাক্য ২০৭,১০ পদ)। তাৰ পাছতেই মহান শুকুলা সিংহাসনৰ স�োধবিচাৰ
হব। আদমৰ দিনৰ পৰা শেষ যুদ্ধলৈকে সকল�ো প্ৰজন্মৰ মৃতবিলাকক নৰকে স�োধাই
দিব। যিসকলে পুৰনি নিয়মত যিহ�োৱাক নিয়মত প্ৰৱেশ কৰা নাছিল বা যীচু
প্ৰভু ৰ আগত বা পাছত�ো স্কীকাৰ কৰা নাছিল, সেইসকলক ৰজাৰ আগত থিয়
হৈ কৈফিয়—দিব লাগিব,যেনেকৈ আমি আদালতত বিভিন্নজন্ৰ বিচাৰ হ�োৱা দেখ�োঁ।
যিক�োন�ো ব্যক্তি যাৰ নাম জীৱনপুস্হকত প�োৱা নাযাব তেওঁল�োকক চিৰকাললৈ
চয়তানৰ আৰু তাৰ সঙ্গীব�োৰৰ লগত অগ্নিৰ সৰ�োবৰত পেলাই দিয়া হব।
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জুইৰ দ্বাৰাই বৰ্ত মানৰ আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱী(২ পিতৰ ৩-১০ পদ) দগ্ধ
কৰাৰ লগে লগেই নতু ন আকাশমণ্ডল আৰু নতু ন পৃথিৱী ওলাই আহিব। সাধু য�োহনে
লিখিছে, “পাছে মই নতু ন আকাশমণ্ডল আৰু নতু ন পৃথিৱী দেখিল�োঁ, কিয়ন�ো প্ৰথম
আকাশমণ্ডল আৰু প্ৰথম পৃথিৱী গুচিল,সমূদ্ৰও আৰু নাই”(প্ৰকাশিত বাক্য ২১-১
পদ)।সাধু য�োহনে ওপৰৰ পৰা নামি আহি পৃথিৱীত অনন্তকালৰ বাবে থাকিবলগীয়া
নতু ন যিৰুচালেমৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিল। এই নগৰখনক মেৰৰ পত্নী বা কইনা
হিচাবে উল্লেখ কৰা হৈছে কাৰণ এইখন চহৰ প্ৰভু ৰ মূল্য দি কিনাসকলৰ ঘৰ হব,
আদমৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যীচু ৰ দ্বিতীয় আগমনলৈকে সকল�োবিলাক। য�োহনে
এই নতু ন যিৰুচালেমৰ বিষয়ে এক সামগ্ৰিক এক বৰ্ণনা দিছে। “তাতে তেওঁ ম�োক
আত্মাত এটা ডাঙৰ আৰু ওখ পৰ্বতলৈ নি ঈশ্বৰৰ ওপৰৰ পৰা, অৰ্থা—স্বৰ্গৰ পৰা
নামি অহা, ঈশ্বৰৰ প্ৰভাৱযুক্ত সেই পবিত্ৰ যিৰুচালেম নগৰ ম�োক দেখুৱালে তাইৰ
জ্যোতি বহুমূলীয়া মণি অৰ্থা—ষ্ফটিকৰ দৰে নিৰ্ম্মল সুৰ্য্যকান্ত মণিৰ নিচিনা,তাইৰ
ওখ আৰু ডাঙৰ গঢ় আৰু বাৰখন দুৱাৰ আছে,সেই বাৰখন দুৱাৰত বাৰজন দূত
থাকে, আৰু কেইটামান নাম তাত লিখা আছে,সেইব�োৰ ইস্ৰায়েলৰ সন্তানবিলাকৰ
বাৰ ফৈদৰ নাম তাইৰ তিনিখন দুৱাৰ পূৱফালে, তিনিখন উত্তৰফালে, তিনিখন
দক্ষিণফালে, আৰু তিনিখন দুৱাৰ পশ্চিমফালে। আৰু নগৰৰ গড়ৰ বাৰটা ভিত্তিমূল,
তাত মেৰ প�োৱালিৰ পাঁচনিৰ বাৰটা নাম আছে।”
আৰু সেই নগৰ আৰু তাৰ দুৱাৰব�োৰ আৰু তাৰ গড় জুখিবৰ কাৰণে ম�োৰ সৈতে
কথা হ�োৱা জনৰ হাতত স�োণৰ নলৰ এডাল জ�োখ আছিল। সেই নগৰ চাৰিচু কীয়া
তাৰ দীঘে পখালিয়ে সমান। পাছে তেওঁ নলেৰে নগৰ জুখিলত,প�োন্ধৰশ মাইল
হল। দীঘে পথালিয়ে আৰু ওখয়�ো সমান।পাছে গড় জুখিলত মানুহৰ অৰ্থা—দূতৰ
জ�োখডালেৰে এশ চ�োৱাল্লিশ হাত হল। আৰু তাৰ গড়ৰ গাঁথনি সূৰ্য্যকান্ত মণিৰ আৰু
নগৰখন শুদ্ধ স�োণৰ, নিৰ্ম্মল আৰ্চীৰ নিচিনা। নগৰৰ গড়ৰ ভিত্তিমূলব�োৰ আটাইবিধ
বহুমূলীয়া মণিৰে বিভূ ষিত আছিল। প্ৰথম মূল সূৰ্য্যকান্তৰ,দ্বিতীয় নীলকান্তৰ,তৃ তীয়
অগ্ৰমণিৰ,চতু ৰ্থ সৰকতৰ, পঞ্চম বৈদুৰ্য্যৰ,ষষ্ট চাৰ্দ্দীয় মণিৰ,সপ্তম স্বৰ্ণমণিৰ, অষ্টম
গ�োমেকদৰ, নৱম পদ্মপাগৰ,দশম লগুনীয়ৰ,একাদশ প�োৰ�োজৰ,দ্বাদশ কটাহেলাৰ
আছিল। এটা এটা মুকুতাৰে এখন এখন দুৱাৰ, এইদৰে বাৰটা মুকুতাৰে বাৰখন
দুৱাৰক, আৰু নগৰৰ আলিবাট শুদ্ধ স�োণৰ, ফটফটীয়া আৰ্চীৰ নিচিনা।(প্ৰকাশিত
বাক্য ২১-১০,২১ পদ)।
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এইখন নগৰ শ্বাসৰুদ্ধকাৰী, এটা আশ্বৰ্য্য আৰু এনে ক�োন�ো ঠাই পৃথিৱীত আমি
কেতিয়াও দেখা নাই। ই সমৃদ্ধি,চমক আৰু বৈভৱ নিৰ্গত কৰি থাকিব। তাত ক�োন�ো
ভ্ৰষ্টতা নাথাকিব কাৰণ ই সম্পূৰ্ণৰপে
ু বিশুদ্ধ,য�োহনে তেওঁৰ বৰ্ণনাত কৈছে, “পাছে
ঈশ্বৰে আৰু মেপ প�োৱালিৰ সেই সিংহাসনৰ পৰা ওল�োৱা ষ্ফটিকৰ নিচিনা উজ্বল,
জীৱন জলৰ নদী তাৰ আলি বাটৰ মাজত ম�োক দেখুৱালে। সেই নদীৰ ইপাৰে
সিপাৰে জীৱন বৃক্ষ আছিল, সেই বৃক্ষ বাৰ বেলি ফল উ-পন্ন কৰে, মাহে মাহে
তাৰ ফল দিয়ে, আৰু সেই বৃক্ষৰ পাত হৈছে, জাতিবিলাকক সুস্হ হবৰ কাৰণে।
আৰু ক�োন�ো শাও আৰু নহব, কিন্তু তাৰ মাজত ঈশ্বৰ আৰু সেই মেৰ প�োৱালিৰ
সিংহাসন থাকিব, আৰু তেওঁৰ দাসবিলাকে তেওঁক আৰাধনা কৰিব,আৰু তেওঁৰ মূখ
দেখা পাব, আৰু তেওঁবিলাকৰ কপালত তেওঁৰ নাম লিখা থাকিব। ৰাতিও আৰু
নহব আৰু চাকিৰ প�োহৰ বা সূৰ্য়্যৰ প�োহৰ তেওঁবিলাকৰ প্ৰয়�োজন নাই,কিয়ন�ো প্ৰভু
পৰমেশ্বৰে তেওঁবিলাকক দ্বীপ্তি দিয়ে আৰু তেওঁবিলাকে সদা সৰ্ব্বদায় ৰাজত্ব কৰিব।”
(প্ৰকাশিত বাক্য ২২-১,৫ পদ)।
মন কৰক যে শাস্ত্ৰই আমি ঈশ্বৰৰ মুখ দেখা পাম বুলি ষ্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ
কৰিছে। ম�োচিয়ে যিট�ো আশা কৰিছিল কিন্তু গ্ৰাহ্য কৰা নহল, কিন্তু চ�োৱা আমি
পাৰিম। কিমান যে আনন্দৰ আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ হব। আৰু মন কৰক যে বৃক্ষৰ
পাতবিলাক জাতিবিলাকৰ আৰ�োগ্যতা আনিব। ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনলৈ আনে।
এই জাতিবিলাক কাক লৈ গঠন হব যিহেতু সাধুবিলাকেহে তাত থাকিব?সেই সময়ত�ো
প্ৰাকৃ তিক ভাৱে জন্মহ�োৱাব�োৰ�ো তাত জীৱিত থাকিব নেকি?যিচয়াই ইয়াৰ উত্তৰ
দিছে “কিয়ন�ো চ�োৱা মই নতু ন আকাশমণ্ডল আৰু নতু ন পৃথিৱী সৃষ্টি কৰ�োঁ, আৰু
পূৰ্ক
ব্ব ালৰ কথাব�োৰ স�োঁৱৰণ কাৰা বা মনত কৰাও নহব,কিন্তু মই যি সৃষ্টি
কৰ�োঁ তাত ত�োমাল�োকে অনন্তকাল আনন্দ আৰু উল্লাস কৰা, কিয়ন�ো চ�োৱা মই
যিৰুচালেমৰ উল্লাসৰ বিষয়ে আৰু তৰ ল�োকবিলাকক আনন্দৰ বিষয়ে সৃষ্টি কৰ�োঁ
আৰু মই যিৰুচালেমত উল্লাস আৰু প্ৰজাবিলাকত মই আনন্দ কৰিম, আৰু তাত
ক্ৰন্দনৰ শব্দ কি কাতৰ�োক্তিৰ শব্দ আৰু শুনা নাযাব।”(যিচয়া ৬৫-১৭,১৯ পদ)
এতিয়া যিচয়াই নতু ন যিৰুচালেমৰ বাহিৰত থকা ল�োকসকলৰ কথা কৈছে,
“সেই ঠাইৰ পৰা ক�োন�ো অল্পনীয়া কেঁ চু ৱা, বা সম্পূৰ্ণৰপে
ু আয়ুস ন�োপ�োৱা ক�োন�ো
বুঢ়াল�োকক মৈদামলৈ নিয়া নহব, কিয়ন�ো লৰা এশ বছৰ বয়সীয়া হৈ মৰিব, আৰু
পাপী এশ বছৰ বয়সীয়া হৈ অভিশপ্ত হবষ আৰু ল�োকবিলাকে ঘৰ সাজি তাৰ
ভিতৰত বাস কৰিব আৰু দ্ৰাক্ষাবাৰী পাতি তাৰ ফল ভ�োগ কৰিব। অন্যে বাস
কৰিবলৈ তেওঁল�োকে ঘৰ নাসাজিব,অন্যে ভ�োগ কৰিবলৈ তেওঁল�োকে বাৰী নাপাতিব,
কিয়ন�ো গছৰ আয়ুস যিমান,ম�োৰ প্ৰজাবিলাকৰ আযুস�ো সিমান হব, আৰু ম�োৰ
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মন�োনীত ল�োক বিলাকে নিজ নিজ হাতেৰে কৰা কাৰ্য্যৰ ফল বহুকাললৈকে ভ�োগ
কৰিব। তেওঁবিলাকে বৃথা পৰিশ্ৰম নকৰিব, আৰু আপদৰ নিমিত্তে সন্তান প্ৰসৱ
নকৰিব,কিয়ন�ো তেওঁবিলাক আৰু তেওঁবিলাকৰ লগত থকা সন্তান যিহ�োৱাৰ পৰা
আৰ্শীবাদ প�োৱাবিলাকৰ বংশ, আৰু তেওঁবিলাকে ন�ৌস�োমাওঁতেই মই উত্তৰ দিম,
আৰু তেওঁ বিলাকৰ কথা ন�ৌ ওৰ পৰ�োতেই মই শুনিম।ৰাংকুকুৰৰ আৰু ভেড়া
প�োৱালি একে ঠাইতে চৰিব, সিংহই গৰুৰ দৰে খেৰ খাব,আৰু ধূলিয়েই সৰ্পৰ
আহাৰ হব,যিহ�োৱাই কৈছে,ম�োৰ সমস্হ পৰ্ব্বতত ক�োনেও কাক�ো অপকাৰ কি বিনষ্ট
নকৰিব”( যিচয়া ৬৫,২০-১৫ পদ)।
বহুতে ভূ লতে এই শাস্ত্ৰাংশটি হাজাৰ বছৰীয়া ৰাজত্বতত ব্যৱহাৰ কৰে।যি কি
নহওক ই নতু ন স্বৰ্গ আৰু নতু ন পৃথিৱীৰ কালচ�োৱাৰ কথা ষ্পষ্টৰুপত কৈছে। সাধু
য�োহন আৰু যিচয়াৰ লিখনি পৰীক্ষা কৰি আমি জানিম যে এইসময়চ�োৱাত ঈশ্বৰৰ
নগৰৰ বাহিৰত�ো ল�োকসকল থাকিব। তেওঁল�োকে বিশ্বজনীন শান্তি আৰু সমৃদ্ধিত
তেওঁলেো�কৰ নিজৰ গৃহ সাজিব।এওঁল�োক পবিত্ৰ নগৰত বাস কৰা সাধুসকল হব
ন�োৱাৰে, কাৰণ যীচু ৱে ষ্পষ্ট কৰিছে যে সেইসকলে মহিমাম্বিত শৰীৰেৰে ক�োন�ো
সন্তান জন্ম নিদিয়ে। তেওঁ কৈছে, “কিয়ন�ো পুনৰুত্থানত বিয়া নকৰে, বিয়া দিয়াও
নহয়, কিন্তু স্বৰ্গত তখা দূতৰ নিচিনা হয়।” (মথি ২২-৩০ পদ)
যাষ্টিনে নিশ্চিত কৰা এইট�ো অন্য এটা তথ্য আছিল, এই জাতিবিলাকে নতু ন
পৃথিৱীত বাস কৰিব, আৰু বৃক্ষৰ�োপন, খেতি আৰু নিৰ্মানেৰে সমৃদ্ধিশালী কৰিব।
তেওঁল�োক বাঢ়ি যাব আৰু ক�োন�ো বাধা ন�োহ�োৱাকৈ পৃথিৱী পুনৰ ভৰাই তু লিব,
আদম আৰু তেওঁৰ বংশধৰসকলে পতিত ন�োহ�োৱাহলে যেনেকৈ হলহেতেন।
যুক্তিসৰকাৰে ইয়াক কেনেকৈ বুজাব পৰা যাব? এটা সম্ভাব্য যুক্তি দৰ্শাব পাৰি
যে এবাৰ হাজাৰ বছৰীয়া ৰাজত্ব আৰম্ভ হ�োৱাৰ লগে লগেই আমাৰ চু ড়ান্ত শত্ৰু
মৃত্যুক শেষ কৰা হব আৰু মানৱ জীৱন দীঘলীয়া হব। যীচু ৱে আত্মিক শাৰীৰিক,
দুয়�োটাতে মৃত্যুৰ অভিশাপ ধ্বংস কৰিব। সেইবাবে মানুহে হাজাৰ বছৰ ভ�োগ
কৰিবলৈ সামৰ্থ হব।
হাজাৰ বছৰৰ পাছত, যেতিয়া চয়তানক অলপসময়ৰ কাৰণে মুকলি কৰা হব
তেতিয়া যদি এইল�োক সকলে যীচু ৰ অহিতে বিদ্ৰোহ নকৰে হয়ত�ো প্ৰাকৃ তিক শৰীৰৰ
ল�োকসকলক অনন্তকলীয়া জীৱন উপহাৰ দিয়া হব। গীতমালাৰ লিখকে লিখিছে,“এই
দেতু কে জাতিবিলাকে অনন্তকাললৈকে আপ�োনাৰ ধন্যবাদ কৰিব।”(গীতমালা ৪৫-১৭
পদ) এই কথাট�ো বুজিবলৈ আমি পতনৰ আগত আদম আৰু হৱাৰ কথা মনলৈ
আনিব লাগিব, আদমক মৃত্যু হবৰ কাৰণে নহয় কিন্তু চিৰকাল জীয়াই থাকিবলৈ
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পুষ্টি কৰা হৈছিল। এই উপহাৰট�ো তেওঁৰ অবাধ্যতাৰ কাৰণএ হেৰাই গল, তেওঁৰ
জাতিৰ কাৰণে মৃত্যু আৰু ক্ষয়ৰ অভিশাপ কঢ়িয়াই আনিলে।
কেৱল যীচু ৰ দ্বাৰা মুক্তিপ্ৰাপ্তসকল মহিমাম্বিত শৰীৰৰ সৈতে নতু ন যিৰুচালেমত
বাস কৰিব। যি কি নহওক শাস্ত্ৰত দেখা যায় যে প্ৰাকৃ তিক শৰীৰৰ ল�োকসকলে
এই নগৰলৈ যাব পাৰিব, ফলমূল ভ�োগ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰভু ক আৰাধনা কৰিব
পাৰিব। এইট�ো য�োহনৰ লিখনিত দেখা প�োৱা যায়। “আৰু জাতিবিলাকে সেই
দ্বীপ্তিত অহায�োৱা কৰিব, আৰু পৃথিৱীৰ বজাসকলে নিজৰ প্ৰতাপ তাৰ ভিতৰলৈ
আনে,তাৰ দুৱাৰব�োৰ দিনতে কেতিয়াও বন্ধ নহব,(কিয়ন�ো তাত ৰাতি নহব)
আৰু জাতিবিলাকৰ প্ৰতাপ আৰু মৰ্য্যদা তাৰ ভিতৰলৈ আনিব।”(প্ৰকাশিত বাক্য
২১-২৪,২৬ পদ)।
আৰম্ভণিতে মানুহ পাপৰ প্ৰল�োভনত পৰিল। শাস্তি হিচাপে আত্মিক আৰু শাৰীৰিক
উভয়ৰে অনন্তকালৰ বাবে মৃত্যু আহিল। যি কি নহওক, এই পতনে ঈশ্বৰক পৃথিৱীত
মানৱৰ কাৰণে তেওঁৰ অনন্তকলীয়া পৰিকল্পনাৰ পৰা বিৰত কৰিব ন�োৱাৰিলে।
ঈশ্বৰে মানুহৰ অবাধ্যতাৰ কাৰণে তেওঁৰ আচনিত অকৃ তকাৰ্য্য হব পাৰেনে?
নহয় ঈ্শ্বৰে মানুহৰ পৰাজয়ক পতিত কিছু মান মানুহক একেলগে কৰি খ্ৰীষ্টত মুক্তি
দিয়াৰ দ্বাৰাই স্বৰ্গীয় মানুহলৈ ওল�োটাকৈ পৰিবৰ্ত ন কৰি দিলে যি সকলে আচলকে
পৃথিৱীত মানৱীয়তাৰ ওপৰত শাসন কৰিব। “চাবাইচ, উত্তম দাস, তু মি অতি ্লপ
বিষয়তত বিশ্বাসী হলা, তু মি দহ খন নগৰৰ ওপৰত ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হ�োৱা।” (লূক
১৯-১৭ পদ)।
এইবিলাক হাজাৰ বছৰীয়া ৰাজত্ব বা অনন্তকলীয়া নতু ন পৃথিৱীৰ সময়ৰ নগৰ
হব পাৰে নেকি?যদি পতন নহল হেঁ তেন তেন্তে ঈশ্বৰৰ পৃথিৱী আৰু বিশ্বৰ শাসন
ভাৰ চলাবলৈ গ�ৌৰম্বিত শ্ৰেণীৰ ল�োকসকল নাথাকিলেহেঁ তেন। তেওঁৰ চিৰস্হায়ী
জ্ঞানেৰে আগতেই জানিছিল আৰু সেই কাৰণে যীচু ক “জগত স্হাপনৰ পূৰ্ব্বৰে পৰা
অভিহিত কৰিছে।” (প্ৰকাশিত বাক্য ১৩-৪ পদ)।
হাজাৰবছৰীয়া ৰাজত্ব আৰম্ভ হ�োৱাৰ পাছত আগলৈ নতু ন পৃথিৱীৰ সময়লৈকে,
ঈশ্বৰৰ যি াচল পৰিকল্পনা—পৃথিৱী প্ৰাকৃ তিক মানুহৰে ভৰাই দিয়া যিবিলাক
সদাকললৈকে জীয়াই থাকিব সেইয়া সম্পূৰ্ণ হব।যীচু ৰ বাক্য সম্পূৰ্ণ ভাৱে সিদ্ধ হব।
“ত�োমাৰ ৰাজ্য হওঁক, যেনেকৈ স্বৰ্গত তেনেকৈ পৃথিৱীত�ো ত�োমাৰ ইচ্ছা পূৰ হওক
”(মথি ৫-১০ পদ)।যাষ্টিনে যেনেকৈ সাক্ষী হৈছিল তেনেকৈ পৃথিৱীত�ো।
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খ্ৰীষ্টৰ ন্যায়ৰ সিংহাসন
তু মি কিয় নিজৰ ভায়েৰাৰ স�োধবিচাৰ কৰা? ত�োমাৰ ভায়েৰাক ন�ো কিয়
হেয়জ্ঞান কৰা? কিয়ন�ো আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ আগত থিয়
হম...........এতেকে আমাৰ প্ৰতিজনে ঈশ্বৰৰ আগত নিজৰ বিষয়ে হিচাপ দিব
লাগিব।
ৰ�োমীয়া ১৪-১০,১২
আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ আগত থিয় হম। ইয়াত প�ৌলে ক�োন
বিলাকৰ বিষয়ে কৈছে, বিশ্বাসী নে অবিশ্বাসী বিলাকক? এই পদ বিলাকক ভালদৰে
চালে বা পৰীক্ষণ কৰিলে আমাৰ মনত ক�োন�ো সংকা নাথাকিব। তেওঁ বিশ্বাসীবিলাকৰ
কথাই কৈছে। প�ৌলে খ্ৰীষ্টৰ স�োধ বিচাৰ বিষয়ট�োৰ গভীৰভাৱে কব বিচাৰিছে নে
নিজৰ ভাইবিলাকৰ প্ৰতি যি উপেক্ষা প্ৰকাশিত কৰিছে যে তেওঁবিলাকক তেওঁল�োকৰ
হিচাপ দিব লাগিব।
সেয়ে কেৱল মাত্ৰ অবিশ্বাসী সকলেই যে ঈশ্বৰৰ স�োধৰ আসনত থিয় হব লাগিব
এনে নহয়। যেনেকৈ আমি আগৰ অধ্যায়ত পাইছ�োঁ যে সকল�ো খ্ৰীষ্টয় ল�োক ঈশ্বৰৰ
আগত পৃথিৱীত যিব�োৰ কৰা সকল�ো কৰ্ম্মৰেই হিচাপ দিবলৈ থিয় হব লাগিব। ইয়াৰ
স্পষ্টীকৰণ প�ৌলে কুৰিন্হীয়া বিলাকলৈ লিখা পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে। যাৰ পৰীক্ষন
আমি আগৰ অধ্যায়ত কৰি আহিছ�োঁ
“আমি সাহিয়াল যে হৈছ�োঁৱেই,শৰীৰৰ পৰা দূৰত প্ৰবাস আৰু প্ৰভু ৰ লগত
নিবাস কৰাও ভাল দেখিছ�োঁ।এই হেতু কে নিবাস কৰ�োঁ,বা প্ৰবাস কৰ�োঁ,তেওঁৰ প্ৰিয়
পাত্ৰ হবলৈহে আমি যত্ন কৰি আছ�োঁ। কিয়ন�ো প্ৰতিজনে কৰা কৰ্ম্ম ভাল হওক বা
বেয়া হওক,তাৰ দৰে শৰীৰৰ দ্বাৰাই কৰা কৰ্ম্মৰ ফল পাবলৈ আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ
স�োধৰ আসনৰ আগত প্ৰকাশিত হব লাগিব এই কাৰণে প্ৰভু ৰ ভয় জানি আমি
মানুহক প্ৰবৃত্তি কৰাইছ�োঁ, কিন্তু ঈশ্বৰৰ আগত আমি প্ৰকাশিত হৈ আছ�োঁ আৰু মই
আশা কৰ�োঁ যে ত�োমাল�োকৰ বিবেকত�ো আমি প্ৰকাশিত হৈ আছ�োঁ।” (২ কুৰিন্হীয়া
২-৮,১১ পদ)।
ইয়াত আক�ৌ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে প�ৌলে পাপীবিলাকৰ ন্যায়ৰ বিষয়ে
নহয় কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় বিলাকৰ ন্যায়ৰ কথা কৈছে। তেওঁৰ এই বাক্য, “আৰু শৰীৰৰ
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পৰা দূৰত থাকি ঈশ্বৰৰ সৈতে নিবাস কৰাও ভাল দেখিছ�োঁ।” এই বাক্যই নিশ্চিত
কৰিছে যে তেওঁ কাৰ বিষয়ে কৈছে। ক�োন�ো অবিশ্বাসীয়ে দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছত
প্ৰভু ৰ সৈতে নাথাকে। তেওঁবিলাকক অতি শীঘ্ৰেই পাতালত পঠীয়াই দিয়া হব। আৰু
তেওঁবিলাকৰ অনন্তকালৰ নিবাসস্হান জুইৰ সৰ�োবৰত হব।
যেনেকৈ প্ৰথমতে ক�োৱা হৈছে, অধৰ্মীবিলাকৰ স�োধৰ আসনৰ আগত থিয় হব
যাক মহান বগা স�োধৰ আসন ক�োৱা হয়। বিশ্বাসীবিলাকৰ ন্যায় বহুত পাছত হব,
যাৰ বিষয়ে ওপৰৰ অধ্যায়ত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।
আমি আগৰ অধ্যায়ত চাল�োঁ যে ইয়াৰ বিষয়ে সক্ষিপ্তকৈ পৰীক্ষন কৰ�োঁ। যীচু
স্বৰ্গৰ সৈন্যবিলাকৰ সৈতে পৃথিৱীত যেতিয়া আহিব, খ্ৰীষ্টাৰি বিলাকক পৰাজয়
কৰিব। চয়তানক বন্দী কৰি আৰু যিৰুচালেমত নিজৰ হাজাৰ বছৰৰ ৰাজ্য স্হাপিত
কৰিব। তাৰ পাছত চয়তানক মুকলি কৰি দিয়া হব আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে
মানুহবিলাকক ভূ লাবলৈ অনুমতি দিয়া হব। তাৰ পাছত স্বৰ্গৰ পৰা অগ্নি পৰি
সেইব�োৰ শেষ কৰি পেল�োৱা হব আৰু চয়তানক অনন্তকালৰ বাবে অগ্নিৰ সৰ�োবৰত
পেলাই দিয়া হব। আক�ৌ মহান বগা স�োধৰ আসনৰ থিয় হবলৈ অৰ্ধল�োকৰ পৰা
অধাৰ্মীবিলাকক আৰু অবিশ্বাসীবিলাকক উঠাই নিয়া হব। যীচু ৱে এই দণ্ডক পুনৰুত্থান
বুলি কৈছে( য�োহন ৫-২৯ পদ চাওক) যিবিলাৰ নাম জীৱন পুস্তকত লিথা হ�োৱা
নাই তেওঁবিলাকক অগ্নিৰ সৰ�োবৰত পেলাই দিয়া হব।
আনফালে,বিশ্বাসীসকলৰ ন্যায়,মহান বগা স�োধৰ আসনৰ আগত সিবিলাকৰ
বিচাৰ বহুত আগতেই হৈ যাব। বাক্যত এই বিষয়ে ক�োন�ো নিশ্চিত সময়ৰ বিষয়ে
উল্লেখ কৰা হ�োৱা নাই।কিন্তু আমি জান�ো মণ্ডলীবিলাকক ওপৰলৈ তু লি নিয়া হব
আৰু তাৰ পাছত খ্ৰীষ্টৰ হাজাৰ বছৰৰ আৰম্ভণ হ�োৱাৰ আগেয়ে হব। তেনেহলে এই
দুয়�োটা প্ৰমূখ ন্যায়ৰ সময়সীমা এক হাজাৰ বছৰৰ হব। (এই কথা মই উদাহৰণৰ
এফাৱেলত প্ৰকাশ কৰা নাই)।
ৰ�োমীয়া পত্ৰত যি লিখা আছে তাক বিশ্লেষন কৰি ২ কুৰিন্হীয়া ৫-১০ পদত
ক�োৱা হৈছে, “কিয়ন�ো প্ৰতিজনে কৰা কৰ্ম্ম ভাল হওক বা বেয়া হওক,তাৰ দৰে
শৰীৰৰ দ্বাৰাই কৰা কৰ্ম্মৰ ফল পাবলৈ আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ
আগত প্ৰকাশিত হব লাগিব।” ৰ�োমীয়া ১৪ আৰু ২ কুৰিন্হীয়া ৫ দুয়�োটা স্হানতে
ইংৰাজী শব্দ ন্যায়ৰ সিংহাসন(judgment seat) মূলতে গ্ৰীক শব্দ দ্বাৰা অনা
হৈছে। ষ্টা্ং শব্দক�োষত ইয়াৰ অৰ্থ এনে দৰে কৰা হৈছে,.......ক�োৱা হৈছে।(UBS
commentary) ইয়াক ক�োৱা হৈছে স�োধৰ আশন ৰ�োমী সম্ৰাজ্যৰ নগৰৰ ন্যায়লয়।
প�ৌলে এই কাল্পনিক চিত্ৰক খ্ৰীষ্টৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াক স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে উপয়�োগ
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কৰিছে।এই সকল�ো কথাব�োৰৰ আধাৰতেই বিশ্বাসীসকলৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমি খ্ৰীষ্টৰ
স�োধৰ আসন বুলি কব লাগিব।
খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসন আচলতে ঈশ্বৰৰ দৈৱিক আদালত। শাস্ত্ৰৰ বাক্যই আমাক
কয় যে পিতৃ য়ে ন্যায় কৰাৰ অধিকাৰ পুত্ৰক দিছে।(চাওক য�োহন ৫-২২ পদ)
খ্ৰীষ্ট কেৱল আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তাই নহয়,তেওঁ আমাৰ ন্যায়ধীশ আৰু স�োনকালেই
তেওঁ নিজৰ ল�োক বিলাকৰ ন্যায় কৰিব। ন্যায়ৰ মূলত এই শব্দৰ সহজ পথ হল
অনুসন্ধানৰ পাছত ল�োৱা নিৰ্ণয়-সপক্ষে বা বিপক্ষৰ নিৰ্ণয়।
মণ্ডলীৰ অনেক ল�োকেই এই বিষয়ে সচেতন নহয় যে পৃথিৱীৰ এই অলপ সময়ৰ
জীৱনকালত কৰা সকল�ো কৰ্ম্মৰ হিচাপ দিব লাগিব।অনেকেই এই ভু ল বিশ্বাস কৰে
যে এবাৰ পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ পাছত যিব�োৰ কৰ্ম্ম কৰিল�ো সেইব�োৰৰ হিচাপ ন্যায়ৰ
সময়ত দিব নালাগিব বুলি ভাৱে। কিন্তু এইট�ো সত্য যে যীচু খ্ৰীষ্টৰ তেজে আমাৰ
সকল�ো পাপব�োৰক মচি দিয়ে, কিয়ন�ো আমি তেওঁৰ ৰাজ্যত যাবলৈ প্ৰস্তুত কিন্তু
বিশ্বাসী হ�োৱা হেতু কে আমি কেনে ব্যৱহাৰ কৰিল�োঁ,সচা বা ভূ লক ক্ৰমে ইয়াৰ হিচাপ
দিওতে আমি ন্যায়ৰ পৰা বাছি যাব ন�োৱাৰিম।

অনন্তকালীন নিৰ্ণয়
খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ আগত আমাৰ কাৰণে যি নিৰ্ণয় ল�োৱা হব সেইয়া
অনন্তকালীন, সেয়া সদা সৰ্বদায়ৰ কাৰণে নিশ্চিত কৰা হব,তাত ক�োন�ো ধৰনৰ
পৰিবৰ্ত ন কৰা নাযাব।
অলপ সময় ৰৈ অধ্যায় ১ত আমি অনন্তকালৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ
আল�োচনা কৰ�োঁহক। যাক�োবে কৈছে যে, “এই পৃথিৱীত আমাৰ জীৱন অলপ
সময়ৰ ভাপ স্বৰুপ।(যাক�োব ৪-১৪ পদ চাওক)” জীৱনৰ ৮০ বা ১০০ বছৰৰ
তু লনা অনন্তকালৰ লগত কৰিবলৈ হলে আমি ইয়াক প্ৰতিকাত্মক পদ্ধতিৰে ব�োজাব
লাগিব।যদি আমি আজি ইয়াক গণিতীয় পদ্ধতিৰ জ্ঞান হ�োৱা হলে ইয়াক আমি
সঠিক ৰুপে জানিবলৈ পাৰিল�োহেতেঁ ন। মই এজন গণিতৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই যেতিয়া
প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত শিকিছিল�োঁ যে যিক�োন�ো অপৰিমিত সংখ্যাক যদি ভগাই দিয়া হয়
তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ শূন্য হব।
৮০ বছৰ পূৰণ অপৰিমিত(অনন্ত)=0
১০০ বছৰ পূৰণ অপিৰিমিত(অনন্ত)=0
খ্ৰীষ্টৰ ন্যায়ৰ সি
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যিক�োন�ো সীমিত সংখ্যাক অনন্ত সংখ্যাৰে বিভাজিত কৰি ইয়াৰ তু লনাত শূন্যই
প�োৱা যায়।আমি পৃথিৱীত কিমান বছৰ কাল জীয়াই থাকিম তাত ক�োন�ো এক�ো
নাই। যদি আপুনি মৰাৰ আগেয়ে ১৫০ বচৰ পৃথিৱীত জীৱিত থাকিব,তেন্তে আপুনাৰ
অনন্ত জীৱনৰ তু লনাত ইয়াৰ উত্তৰ শূন্যই ওলাব। ইয়াৰ অৰ্থ এইয়াই যে যীচু ত
বিশ্বাস কৰাৰ হেতু কে,আমি এই শূন্যৰ কালৰ সময়ছ�োৱাত যি কি নকৰ�ো লাগে
তাতেই নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমি কেনেকৈ অনন্তকালত কেনে প্ৰকাৰে অতিবাহিত
কৰিবলৈ গৈ আছ�োঁ। মনত ৰাখিব আমি অনন্তকাল অতিবাহিত কৰিবলৈ গৈ আছ�োঁ।
এইট�ো ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হয় যে আমি যীচু খ্ৰীষ্টৰ ক্ৰু চ আৰু তেওঁৰ উদ্ধাৰৰ
অনুগ্ৰহৰ সৈতে কি কৰিছ�োঁ। কিন্তু আমি অনন্তকাললৈকে তেওঁৰ ৰাজ্যত কি দৰে
নিবাস কৰিম এই কথাৰ নিশ্চিত তেতিয়াই হব যেতিয়া এজন বিশ্বাসীৰ ৰুপত আমি
পৃথিৱীত কেনেদৰে জীৱন কটাইছ�োঁ।
আপ�োনাৰ মনত আছেনে কিদৰে স্বাৰ্থপৰ আৰু অন্য ল�োকসমূহে ভাৱী সভাগৃহৰ
পিছফালে লগ হৈ তেওঁল�োকে কেনেদৰে পৰিতাপ কৰি আছিল যে তেওঁল�োকে
এন্ডলত নিজৰ অলপ সময়ত জীৱনক উচিত ধৰণে নকটালে আৰু সময় অপচয়
কৰিলে? এন্ডেল নিজৰ জীৱনৰ পাঁচ বছৰৰ উত্তম সময় তেওঁল�োকে য়েইলিনৰ
ইচ্ছামৰ্মে নিজকে সমৰ্পিত নকৰি নিজৰ ইচ্ছামতে লাভৰ হেতু কে জীৱন নিয়ালে।আৰু
তেওঁল�োকক বাকী সময়ছ�োৱা নিজৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন একেবাৰে নীচ স্তৰত থাকিবলগীয়া
হৈ জীয়াব লগা হল। যদিও তেওঁল�োকে য়েইলিনৰ নিচেই কাষতে থাকি তেওঁৰে
সৈতে কাম কৰিবৰ সুবিধা আছিল। তেওঁল�োক তেওঁৰ লগতে থাকি ৰাজত্ব কৰিব
পাৰিলেহেতেঁ ন। স্কু লৰ পদৱী প্ৰাপ্ত কৰাৰ পাছত�ো যি অলপ সময় তেওঁল�োকে পাইছিল
তাৰ আনন্দ তেওঁল�োকে উপভ�োগ কৰিব পাৰিছিল নে নাই নাজান�ো। যেনেকৈ নহওক
তেওঁল�োকৰ ভৱিষ- নিশ্চিত হৈ পৰিছিল। পৃথিৱীত পাচঁ বছৰ কালৰ অলপ সময়
কাল তেওঁল�োকে কেনেকৈ কটালে সেয়াই নিৰ্ণয় কৰে যে তেওঁল�োকে অহা ১৩০ বছৰ
কাল কেনেকৈ নিয়াব। অলপ মন দিয়ক পাঁচ বছৰৰ তু লনাত ১৩০ বছৰ।এইট�ো
এটা বহুত দীঘলীয়া সময়। কিছু মান ল�োকে এই দীঘলীয়া সময় পৃথিৱীত কাল
নিয়াই। যদি স্বাৰ্থপৰ আৰু অন্য ল�োকবিলাকে ইয়াৰ বিষয়ে এন্ডেলৰ জীৱন সমাপ্তিৰ
আগতেই ভৱা হলে তেওঁল�োকে নিজৰ জীৱন অন্য প্ৰকাৰে জীয়ালে হেতেঁ ন।
বৰ্ণনাত্মক কথাত দিয়া উদাহৰণত যিমান সতৰ্ক তাৰ কথা ক�োৱা হৈছে সেইট�োৱে
সেই কথাৰ ইমান অধিক স্পষ্ট নকৰে যিট�ো নেকি আমি আল�োচনা কৰি আছ�োঁ।
তেনেহলে আহক আৰু এটা দৃশ্যৰ বিষয়ে চিন্তা কৰ�োঁহক। কল্পনা কৰক আপ�োনাক
এদিন দিয়া হল আৰু সেই ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত আপ�োনাৰ আগৰ হাজাৰ বছৰৰ
জীৱন কেনে হব তাক নিশ্চিত কৰিব। এহেজাৰ বছৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক। এইট�ো
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আমেৰিকাৰ স্হাপন হ�োৱা সময়ৰ আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে যি সময় হব। খ্ৰীষ্টফাৰ
কলম্ববাচে পৃথিৱী বিচাৰিবলৈ ওল�োৱা সময়ৰ আগৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে যি
সময় সেয়াই হব। নাৰ্মানে ইংলেণ্ড বিজয় কৰিলে সেই সময়ৰ আগৰ সময়ৰ পৰা
এতিয়ালৈকে যি সময় সেইয়া হব।
এক হাজাৰ বছৰ বহুত দীঘলীয়া সময়। তেনেহলে আপ�োনাক কি পুৰষ্কাৰ
দিয়া হব-আপ�োনাক কি পদত নিযুক্তি কৰা হব, আপুনি ক�োনট�ো কাম কৰিব,
ক�োনবিলাকৰ লগত কাম কৰিব, আপ�োনাৰ চু বুৰীয়া ক�োন হব, আপুনি কেনেধৰণৰ
ঘৰত নিবাস কৰিব, আপ�োনাৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য কেনে হব, আগলৈ হাজাৰ
বছৰৰ বাবে আপ�োনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে, এই সকল�োব�োৰ নিশ্চিত হব কেৱল মাত্ৰ
এদিন আপুনি কেনেদৰে নিয়াব তাতেই।
আপুনি ভাবিছে নেকি যে এই এদিনতে আপুনি আপ�োনাৰ সৰ্ব্বোচ্চ উত্তম কৰ্ম্ম
কৰিব পাৰিব বুলি? আপুনি কেনেকৈ থাকিব? কি আপুনি আগতে যেনেকৈ আছিলে
তাৰ পৰা অলপ অন্য ধৰণে থাকিব? কি আপ�োনাৰ প্ৰাথমিকতা সলনি হব? কি
আপুনি আপ�োনাৰ গৰাকীৰ আজ্ঞা পালন কৰাট�ো আপ�োনাৰ বাবে প্ৰথমস্হান হব?
কি আপুনি তেওঁৰ বাক্যবিলাক অধিক মন�োয�োগে পঢ়িব আৰু সেইব�োৰ পালন
কৰিবলৈ অধিক যত্ন কৰিব? কি আপুনি অন্য ল�োকবিলাকক তেওঁৰ ৰাজ্যৰ অৰ্ন্তভূ ক্ত
কৰিবলৈ প্ৰেৰণা য�োগাব? কি আপুনি ল�োকবিলাকৰ লগত অন্য ধৰণে ব্যৱহাৰ
কৰিব? জীৱনত পৰিবৰ্ত ন কৰিবলৈ হলে অনেক তালিকা আছে। কিন্তু আমি যি
বিষয়ৰ আল�োচনা কৰিছ�োঁ তাৰ তু লনাত এইয়া এক�োৱেই নহয়,কিয়ন�ো এক দিনক
৩৫৬ দিনৰ লগত(যি এক হাজাৰ বছৰৰ সমান)বিভাজিত কৰিলেও তাৰ য�োগফল
শূন্যই ওলাব এনে নহয়।
অলপ আগলৈ যাওঁ। আপুনি ভাৱিছে সেই এক দিন আপুনি যেনেদৰে নিয়াব
তাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপুনি আগৰ দহ লাখ বছৰ কেনেকৈ নিয়াবআপ�োনাৰ সম্পত্তি, কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ, যিবালাকৰ লগত আপুনি কাম কৰিব, যি ধৰণৰ
ঘৰত আপুনি থাকিব,আপ�োনাৰ ওচৰ চু বুৰীয়া, আপ�োনাৰ গাড়ী কেনে ধৰণৰ হব,
আৰু এনে ধৰণৰ আন বহুত�ো কথা ! ইমান দীঘলীয়া সময় কল্পনা কৰক। আমি
ইয়াৰ কল্পনাও কৰিব ন�োৱাৰ�ো কিয়ন�ো মানৱজাতি পৃথিৱীত মাত্ৰ ৬ হাজাৰ বছৰৰ
পৰাহে আছে। তেনেহলে এই কাল মানুহৰ এই পৃথিৱীৰ সময়ৰ পৰা ১৫০ গুণে
অধিক সময় হব। ইমান সময় আমাৰ চিন্তাৰ বাহিৰত। তথাপিও আমি আল�োচনা
কৰিছ�ো যে তেওঁৰ তু লনাত এয়া এক�োৱেই নহয়, কিয়ন�ো এদিনক ৩৫৬ দিনৰ
লগত(যিট�ো এক হাজাৰ বছৰৰ সমান আছে) বিভাজিত কৰিলেও সীমিত সংখ্যা-
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শূন্য নহয়। মই যদিও লাখ বা ক�োটি বছৰ বুলি কওঁ তথাপিও এই এদিনৰ তু লনাত
সেইট�ো সীমিত সংখ্যাই হব।
তেনেহলে আমি এই পৃথিৱীত লাগিলে যিমান সময় নাথাক�ো লাগে,আমাৰ ইয়াৰ
সময়ৰ লগত অনন্তকালৰ তু লনাত এইট�ো শূন্যই হব। কি এইকাৰণেই প�ৌলে ইমাৰ
তৎপৰতাৰে আমাক কৈছে যে, আমি এনেকৈয় জীওঁ যাতে অধিকত কৈ অধিক
পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব পাৰিম? কুৰিন্হীয়া বিলাকক লিখা পত্ৰত তেওঁ আমাক কৈছে
যে, “যি ক�োন�ো খেল ধেমালি প্ৰতিয�োগিতাত এই কাৰনেই ভাগ লয় যাতে তেওঁ
জিকিব পাৰে,আৰু তেওঁ বুজিবলৈ কি কৈছে চাওঁহক,
যিবিলাকে দ�ৌৰত লৰ মাৰে, সেই আটাইবিলাকে লৰ মাৰে হয়, কিন্তু এজনেহে
বটা পায়, ইয়াক ত�োমাল�োকে নাজানা নে? ত�োমাল�োকে যিহতে পাব পাৰা, এনেকৈ
লৰ মাৰিবা। আৰু যি মানুহে মালযুদ্ধ আদি কৰি খেলত জিকিবলৈ চেষ্টা কৰে,
তেওঁবিলাকে সকল�ো ভাৱে ইন্দ্ৰিয় দমন কৰে, তেওঁবিলাকে বিনাশী কিৰটি পাবলৈ
তাক কৰে। কিন্তু আমি হলে অবিনাশী কিৰীটি পাবলৈহে তাক কৰ�োঁ। এতেকে মই
লৰ মাৰ�ো, কিন্তু লক্ষ নকৰাকৈ নহয়, ঘুচিয়া ঘুচি যুজ কৰ�ো,কিন্তু বায়ুত ঘ�োচা
মৰাৰ দৰে নামাৰ�োঁ। কিন্তু ল�োকৰ আগত ঘ�োষণা কৰি, শেষত নিজে যেন আগ্ৰহ্য
নহওঁ এই কাৰণে মই নিজ শৰীৰকে ঘুচিয়াই বশ কৰি ৰাখিছ�োঁ।”(১ কুৰিন্হীয়া
৯: ২৪,২৭ পদ)।
প�ৌলৰ অনুসাৰে আমি এই জীৱনত কিবা উদ্দেশ্যেৰে জীয়াই আছ�োঁ। সেই
অনন্তকালীন পুৰস্কাৰক লাভ কৰিবলৈ যি ক�োন�োদিনাই নষ্ট নহয়। এই জীৱনত আমি
জিকিবলৈ দ�ৌৰ মাৰিব লাগিব। জিকিবলৈ হলে দৃঢ় অনুশাসন আৰু স্ব-নিয়ন্ত্ৰণ আৰু
দৃঢ় আধাৰৰ আৱশ্যকতাৰ প্ৰয়�োজন আছে।
মই অনেক বছৰ ধৰি ব্যায়াম আৰু খেলা-ধ�োলাত ব্ৰতী আছিল�ো। যেতিয়া
ম�োক আমেৰিকাৰ টেনিচ এচিচিয়চন চাৰ্কি টত জুনিয়ৰ ডেভিচ কাপ, আৰু NCAA
ডিভিজন ৱান টেনিচ খেলিল�ো তেতিয়া ম�োক অনন্ত্য কষ্টৰ সন্মূখীন হব লগা
হৈছিল। মই খেলপথাৰত নিজৰ প্ৰশিক্ষক আৰু আন খেলুৱৈ বিলাকৰ লগত দিনৰ
৬ ঘন্টা অভ্যাস কৰিছিল�োঁ আৰু কেতিয়াবা ১০০ টা বিশেষ চটচ্ মাৰিছিল�োঁ। মই
খেলপথাৰত মানসিক স্হিৰতা কেনেকৈ ৰাখিব লাগে এই বিষয়ে মই অনেক কিতাপ
পঢ়িছিল�ো। অতিৰুক্ত শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিছিল�োঁ। যত, ভাৰউত্তোলন, দ�ৌৰ মৰা,
চকু আৰু হাতৰ তালমেল ৰখা ৰচীৰ ওপৰত খ�োজ কঢ়া আদি কৰিছিল�ো, এই
তালিকাখন বৰ দীঘলীয়া। মই ইমানেই সক্ষম আছিল�োঁ যে ম�োৰ উদ্দেশ্যেত দৃঢ়
আছিল�োঁ সেয়ে ম�োৰ মায়ে ম�োক সাৱধান কৰি দিছিল যে ম�োৰ শুৱা বিছনাখন
ওচৰৰ টেনিচ পথাৰত লগাই দিম বুলি। মই নিজৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ
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অন্য ধৰণৰ খেল বা কৰ্ম্ম কৰা এৰি দিছিল�োঁ। মই এনেকৈ কিয় কৰিল�ো? যাতে
মই জিকিব পাৰ�োঁ আৰু বিজয়ী ঘ�োষিত হব পাৰ�োঁ, সকল�োতকৈ অন্য হব পাৰ�োঁ।
আৰু সকল�োতকৈ উত্তম হ�োৱাৰ পুৰষ্কাৰ লাভ কৰিব পাৰ�োঁ।
স্বৰ্গৰাজ্যত এইট�ো অলপ ভিন্ন। আমি অন্যৰ লগত প্ৰতিয�োগিতা কৰিব ন�োৱাৰ�োঁ।
ইয়াত মাত্ৰ নিজৰ লগতে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য এয়ে যে আমি যিখিনি কৰ�োঁ তাৰ
দ্বাৰাই যেন ঈশ্বৰক সন্তোষ্ট কৰিব পাৰ�োঁ( চাওঁক ২ কুৰিন্হীয়া ৫: ৯ পদ) যেতিয়া
আমি অতি মন�োয�োগে পঢ়ো,তেতিয়া আমি জানিব পাৰ�োঁ যে আন বিালকৰ লগত
আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনে হ�োৱাট�ো লাগে। আমি জীৱনত কি পাবলৈ বিচাৰ�োঁ, আমি
আমাৰ সময় কি কামৰ কাৰণে কটাওঁ, আমি অনন্তকালীন জীৱনৰ কাৰণে কাক
প্ৰভাৱিত কৰিছ�োঁ,আমি তেওঁৰ ৰাজ্যৰ বাবে কি দান অৰ্পন কৰ�োঁ, আমি কাৰ�োবাক
কেনেদৰে ক্ষমা কৰ�োঁ, আৰু অন্য অনেক কথাত আমাৰ আমাৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কি।
ইয়াৰ সম্পৰ্কে গভীৰভাৱে আমি আগলৈ অধ্যয়ন কৰিম। মূলতে এটা কথা যে,
আমি জিকিবলৈ জীয়াই থাকিব লাগিব।

অধিকতকৈ অধিক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পুৰষ্কাৰ
ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কয় যে, বিশ্বাসীসকলক দিয়া পুৰস্কাৰ কেৱল ভিন্নই নহয়
কিন্তু অনেক প্ৰকাৰৰ। তাত পিছৰ সকল�োখিনি সমাপ্ত হ�োৱাৰ পৰা লৈ খ্ৰীষ্টৰ সৈতে
মিলি ৰাজত্ব কৰাৰ কথাওঁ সন্মিলিত হব(চাওঁক ১ কুৰিন্হীয়া ৩: ১৫ প্ৰকাশিত
বাক্য ৩: ২১)।
অনেক ল�োকেই নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে সমাপ্ত হ�োৱা আৰু ভষ্ম হ�োৱা কথাট�ো
শুনাৰ লগে লগে বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁবিলাকৰ কাৰণে এইট�ো বিশ্বাস কৰিবলৈ
কঠিন হৈ পৰে যে এনেকৈ স্বৰ্গত হব পাৰেনে। কিন্তু এই কথাই বাক্যত স্পষ্টকৈ
দিয়া আছে।
মই এই সম্পৰ্কে পদব�োৰ আপ�োনাক কম, মই আপ�োনাক এইট�ো বুজাবলৈ
বিচাৰিছ�োঁ যে, বাক্যত অনেক বাৰ ব্যক্তিৰ জীৱন সমন্ধে কথাব�োৰ বুজাবলৈ এক
কাল্পনিক চিত্ৰৰ উপয়�োগ কৰা হৈছে। অন্য স্হানত বাক্যত মণ্ডলীক এটা এজনীয়া
মন্দিৰ বুলি ক�োৱা হৈছে। এই দুয়�োটা পৰিস্হিতিতেই আমাক নিৰ্মান কৰা জনাৰ
ৰুপক প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যত আমি নিজে নিজকে আনৰ, আৰু সম্পূৰ্ণ মণ্ডলীৰ
জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰা দেখা প�োৱা গৈছে। মই এটা কাল্পনিক চিত্ৰক এই পুস্তকত
বাকী অংশত প্ৰয়�োগ কৰিম।এই বিষয়ে প�ৌলে স্পষ্টভাৱে কৈছে, “কিয়ন�ো আমি
ঈশ্বৰৰ সহকৰ্ম্মী,ত�োমাল�োক ঈশ্বৰৰ ক্ষেত্ৰ,ঈশ্বৰে সজা ঘৰস্বৰুপ। ঈশ্বৰৰ যি অনুগ্ৰহ
খ্ৰীষ্টৰ ন্যায়ৰ সি
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ম�োক দিয়া হল, সেই অনুসাৰে, নিপুণ ঘৰ-সাজ�োঁতাৰ দৰে মই ভিত্তিমূল স্হাপন
কৰিল�োঁ,তাৰ ওপৰত আনে সাজে,কিন্তু ক্নেকৈ সাজে,তালৈ প্ৰতিজন সাৱধান হওক।
কিয়ন�ো যি স্হাপন কৰাহল তাৰ বাহিৰে আন ভিত্তিমূল ক�োনেও স্হাপন কৰিব
ন�োৱাৰে, সেই ভিত্তিমূল যীচু খ্ৰীষ্ট। এই ভিত্তিমূলৰ ওপৰত, স�োণ, ৰুপ, ৰত্ন নাইবা
কাঠ, খেৰ নৰাৰে যদি ক�োন�োৱে সাজে,তেন্তে প্ৰতিজনৰ কৰ্ম্ম প্ৰকাশিত হব। কিয়ন�ো
সেই দিনে তাক দেখুৱাব,কাৰণ সেই দিন অগ্নিত প্ৰকাশিত হব, তাতে প্ৰতিজনৰ
কৰ্ম্ম কেনেকুৱা অগ্নিয়ে নিজেই তাৰ পৰীক্ষা কৰিব। তাৰ ওপৰত সজা ক�োন�োজনৰ
কৰ্ম্ম যদি ৰয়, তেন্তে তেওঁ বেচ পাব। আৰু ক�োন�োজনৰ সজা কৰ্ম্ম যদি প�োৰে
তেন্তে তেওঁৰ হানি হব। তথাপি তেওঁ নিজে অগ্নিৰ পৰা ৰক্ষা প�োৱাৰ দৰেই পৰিত্ৰাণ
পাব।”(১ কুৰিন্হীয়া ৩: ৯,১৫ পদ)।
আমি নিশ্চিত কৰ�োঁ যে আমি কেনেধৰণৰ নিৰ্মাণ কৰিম, আৰু আমাৰ জীৱনৰ
প্ৰতিক্ষনত আমাৰ এই নিৰ্মানৰ বাবে দুটা মুখ্য নিযুক্তি আছে। এক ক্ষন্তেকৰ কাৰণে
সজা যি শৰীৰৰ অভিলাষক পূৰ্ণ কৰে।(অৰ্থা- কাঠ,খেৰ, নৰা আদি)। আৰু
দ্বিতীয়ট�ো নিৰ্মান হৈছে আমি নতু ন জন্মৰ আত্মাৰ অনুসাৰে কাৰ্য্য কৰি তেওঁৰ
ইচ্ছাৰে ঈশ্বৰৰ অনন্তকালীন বাক্যৰ অনুসাৰে পূৰ্ণ কৰি নিৰ্মান কৰা(অৰ্থাৎ স�োণ,
ৰুপ,ৰত্ন আদিৰে সজা) আমি কেনেকৈ সাজ�োঁ, বা আমি নিজৰ জীৱন কেনেকৈ
জীয়াওঁ,এই কথাই নিৰ্ধাৰন কৰিব যে ঈশ্বৰৰ পৰীক্ষাৰ অগ্নিত ভষ্ম কৰি দিয়া হম
নে জীৱিত থাকিম।
আমাৰ কেৱল মাত্ৰ কামৰেই পৰীক্ষা ল�োৱা নহব কিন্তু আমাৰ বিচাৰ,উদ্দেশ্য,আৰু
কল্পনাৰ�ো সকল�োৰে আগত প্ৰকাশিত কৰি দিয়া হব। সেয়ে বিশ্বাসীবিলাকৰ কাৰণে
এইট�ো অতন্ত্য গুৰুত্বপূৰ্ণ যে তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ বাক্যক মন�োয�োগে শুনক, আৰু গ্ৰহণ
কৰক, আৰু নিজৰ হৃদয়ত ৰাখক, কিয়ন�ো তেওঁ সঘনাই, জিভা,আৰু আত্মাক,
আৰু অংগ-প্ৰতংগক ভগাই, ইপাৰে –সিপাৰে ছেদ কৰে, আৰু মনৰ কল্পনাক�ো আৰু
বিচাৰ ধাৰাক�ো পৰীক্ষা কৰে।(ইব্ৰী ৪: ১২)। ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ বাহিৰে আন এক�োৱেই
আমাৰ হৃদয়ৰ গভীৰতালৈ যাব ন�োৱাৰে।
যদি আমি মানৱীয় তৰ্ক ,বিচাৰ বুদ্ধি,মন�োবিজ্ঞান, আৰু জ্ঞানৰ কথা শুন�ো, তেন্তে
আমি নিজৰ হৃদয়ত ক্ষয়ৰ আৰু শাৰীৰিক কথাৰ বিষয়েতহে বিচাৰ আৰু উদ্দেশ্যক
স্হাপন কৰিব পাৰিম। আৰু স্বাৰ্থপৰৰ সমান ন্যায়ৰ কক্ষত স�োম�োৱাৰ সময়ত�ো
নিজৰ স্হিতিৰ বিষয়ে অনাভিজ্ঞ থাকিম। এইকাৰণে যীচু ৱে সাৱধান কৰি কৈছেঃ
“কিয়ন�ো প্ৰকাশিত নহব এনে ক�োন�ো লুকুৱাই ৰখা বস্তু নাই, আৰু যিহক
জনা নাযাব, আৰু যি প্ৰকাশিত হৈ নাযাব, এনে ক�োন�ো গুপুত বস্তু নাই। এতেকে
ত�োমাল�োকে কি দৰে শুনা, তাক চাবা, কিয়ন�ো যাৰ আছে, তেওঁক দিয়া হব, কিন্তু
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যাৰ নাই, তেওঁৰ যি আছে বুলি তেওঁ ভাৱে,তাক�ো তেওঁৰ পৰা নিয়া হব।”(লূক
৮: ১৭,১৮ পদ)।
যীচু ৱে আমাক কৈছে যে যি ক�োন�ো আমি শুন�ো আৰু যিহৰ ওপৰত মন�োয�োগ
দিওঁ সেইট�োৱেই আমাৰ হৃদয়ত স্হাপিত হয় আৰু আমাৰ আন্তৰিক বিচাৰধাৰা আৰু
উদ্দেশ্যক আকাৰ দিয়ে। আৰু এইট�োৱেই নিশ্চিত কৰে যে আমি আমাৰ জীৱনক
কেনেকৈ নিৰ্মান কৰ�োঁ। আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যক অতি মন�োয�োগেৰে শুনাট�ো অনন্ত্য
আৱশ্যক। কিয়ন�ো সিট�ো আমাৰ পথৰ জ�োতি। তেওঁৰ অবিহনে আমি ৰাস্তা হেৰাই
যাম। ঠিক তেনেদৰে যেনে ক�োন�ো এজনে অন্ধকাৰত ৰাস্তা হেৰাই দিয়াৰ দৰে।
আপুনি কিছু সময়ৰ কাৰণে ৰাস্তাত ঠিকেই চলি যাব কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত ভ্ৰান্ত
হৈ পৰিব।
এবাৰ যদি পথভ্ৰষ্ট হৈছ�োঁ তেন্তে যি কিছু আমি নিৰ্মান কৰিছিল�োঁ সেইট�ো ক্ষন্তেকীয়া,
আৰু শাৰীৰিক কথাৰ অনুসাৰেই হব। আৰু যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰকাশ
তাৰ ওপৰত নপৰে তেতিয়ালেকে সেইট�ো প্ৰকাশিত নহব। প�ৌলে এই কথাক আৰু
অধিক স্পষ্টভাৱে কৈছে, “কিন্তু দ�োষী কৰা হলে, প�োহৰৰ দ্বাৰাই সকল�ো প্ৰকাশিত
হয়, কিয়ন�ো যি যি প্ৰকাশিত হয় সেই সকল�ো প�োহৰ।”(ইফিচীয়া ৫: ১৩ পদ)।
যদি আমি ভ্ৰান্তিত হওঁ তেন্তে ইয়াৰ দুটা কাৰণ হব পাৰে। প্ৰথমট�ো হল-যিট�ো
দুটা কথাতকৈ উত্তম। এয়া হল যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুন�ো (ক�োন�ো বন্ধু বা
পালকৰ দ্বাৰা পঢ়া, ক�োৱা বা প্ৰচাৰ কৰা হয়) তেতিয়া সেইট�ো আমাৰ হৃদয়ক
ছেদ কৰে। এই কাৰণেই আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যক নিৰন্তৰে আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাট�ো
অতন্ত্য আৱশ্যক আছে। যদি আমি বুদ্ধিমান হওঁ তেনেহলে অতি শীঘ্ৰেই স্বীকাৰ
কৰি নিজৰ বিচাৰ,উদ্দেশ্য, আৰু কল্পনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিম। কিন্তু যদি আমাৰ
সঘনাই ভূ ল কৰি থকাৰ বাবে আমাৰ বিবেক ভ্ৰষ্ট হৈ পৰিছে,তেন্তে ঈশ্বৰৰ বাক্য
শুনাট�ো কঠিন হৈ পৰে।–আৰু যদি আমাৰ বিবেক একেবাৰে শুকাই গৈছে তেনেহলে
বাক্য শুনাট�ো একেবাৰেই অসম্ভৱ হৈ পৰে। সেয়ে বাক্যই নিজৰ বিবেক শুদ্ধ ৰখাৰ
বিষয়ে কৈছে,(হিত�োপদেশ ৪: ২৩, ২তীমথিয় ১: ৩ পদ চাওক)। যদি আমি
নিজৰ বিবেক সুৰক্ষিত আৰু শুদ্ধ ৰাখ�ো তেন্তে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ কৰ্ম্মক আমাৰ
হৃদয়ত শীঘ্ৰেই বুজি পাম।
দ্বিতীয় বিকল্প,যিট�ো উত্তম আৰু গ্ৰহণয�োগ্য নহয়, স�োধৰ আসনত নিজৰ উদ্দেশ্যেক
প্ৰকাশিত হবলৈ দিয়ক। যদি এনেকৈ হয় তেন্তে আমি নিজৰ পুৰস্কাৰ হেৰাই পেলাওঁ।
আপুনি এইট�ো প্ৰশ্ন কৰিব যে, কি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা অপৰাধব�োধক বিৰুধ কৰা
য�োগ্য নেকি? প্ৰত্যেক বাৰে যদি আপুনি এনে কৰিব, সিমান বাৰেই আপ�োনাৰ হৃদয়
অধিক কঠ�োৰ হৈ পৰিব আৰু আপুনি ভ্ৰান্ত পথত গুচি যাব। আমি নিজে নিজৰ
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পৰিস্হিতি বুজিয়েই নাপাম আৰু সেইট�ো ঈশ্বৰৰ স�োধৰ আসনৰ আগত ঈশ্বৰৰ
প�োহৰত প্ৰকাশিত হৈ যাব।
নিজৰ অনন্তকালীন ভৱিষৎৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা
আমাৰ জীৱনৰ ন্যায়ৰ সময়ত কিছু মান এনে হব যিট�োৰ বিষয়ে আমি কেতিয়াও
নাজানিম। সকল�োব�োৰ দৃশ্য আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিব। এই কাৰণে প�ৌলে স�োধৰ
আসনক( ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ ভয় বুলি কৈছে) ইয়াত আমাৰ উদ্দেশ্য,কল্পনা বিচাৰ,শব্দ,
কৰ্ম্ম আৰু সকল�োব�োৰৰ সুক্ষ্ম পৰীক্ষণ হব। ১ কুৰিন্হীয়া ৩: ৯, আৰু ১২: ১৫
পদত নিৰ্মান আৰু ন্যায়ৰ বিষয়ে প�ৌলৰ কথা অতি সামৰ্থৱানবা আমি অন্য ভাষাৰে এইট�ো কব পাৰ�োঁ যে, আপুনি ঈশ্বৰৰ ঘৰ... এই
ঘৰৰ নিৰ্মান কৰিবলৈ যি সামগ্ৰীৰ নিৰ্বাচন অতি সাৱধানেৰে কৰিব লাগে। শেষত
অতন্ত্য গভীৰতাৰে পৰীক্ষন কৰা হব। যদি আপুনি সচ্তা আৰু কমমূল্যৰ সামগ্ৰীৰ
ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে সেইট�ো প্ৰকাশিত হৈ যাব। সামগ্ৰীবিলাকৰ পৰীক্ষন অতি
সুক্ষ্মভাৱে কৰা হব। আপুনি ক�োন�োপধ্যেই বাচি যাব ন�োৱাৰিব। যদি আপ�োনাৰ
কাম পৰীক্ষনত ঠিক প�োৱা গলে ঠিক আছে, অন্যথা আপ�োনাৰ সপ�োনৰ দেৱাল
ভাঙি পেলাই পুনৰ নিৰ্মান কৰা হব। কিন্তু আপ�োনাক পেল�োৱা নহব। আপুনিত�ো
বাছি যাব কিন্তু বাছ�োঁতে বাছ�োঁতে----।
মই আপ�োনাৰ বিষয়ে নাজান�ো, কিন্তু মই স�োধৰ আসনৰ আগৰ পৰা কষ্টৰে
ওলাই যাব নিবিচাৰ�োঁ। ইয়াত আমি অনন্তকালৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিছ�োঁ। আপুনি
কল্পনা কৰিব পাৰেনে যে কিছু মান ল�োকে আচৰিত ভাৱে পিচলি পৰিব? আমাৰ
ৰসহ্যৰ কথাত প্ৰত্যেক চৰিত্ৰত যি কথাব�োৰৰ সংঘৰ্ষ কৰিবলগা হল তাত তেওঁল�োকে
বহুত সংক্ষয়ব�োধ কৰিলে।–কেৱল পৰ�োপকাৰ তৈয়াৰ আছিল আৰু তেওঁ আচৰিত
নহল। অন্য ক�োন�ো এজনেও প্ৰাৰম্ভিক সিদ্ধান্তক গভীৰভাৱে নললে, যাতে সেই বিষয়ে
তেওঁল�োকক প্ৰাৰম্ভনিৰ পৰাই জনাট�ো উচিত আছিল।
এই সংসাৰত বুদ্ধিমান ল�োকে নিজৰ কাৰণে নিৰ্মান কৰাট�ো লক্ষ্য কৰিছ�োঁ। এইট�ো
স্কু লৰ সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। যৰ পৰা এক উত্তম ব্যৱসায়,বা চাকৰিৰ বাবে
পথ মুকলি হৈ যায়।নিজৰ কৰ্তব্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত, তেওঁবিলাকে ঘৰ কিনে
যাতে তেওঁল�োকৰ ওচৰত স্হায়ী সম্পতি হওক। তেওঁল�োকে যি ক�োন�ো উপায়েৰে
জমা পুঞ্জী সাচিঁ থয় বা ভৱিষৎনিধিত জমা কৰি থয়। কিছু মানে আক�ৌ অতিৰিক্ত
টকা জমা কৰে যাতে প্ৰয়�োজনৰ সময়ত কামত আহে বুলি। আৰু সকল�োৱে নিজৰ
ভৱিষৎতৰ কাৰণে কৰে। তেওঁল�োকে এইট�ো ভাৱে যে তেওঁল�োকৰ তাত কেতিয়াও
টকাৰ অভাৱ নহওক যেতিয়া তেওঁল�োকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত হব তেতিয়া। এই বিলাক
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ল�োকে নিজৰ অৱসৰৰ কাৰণেও টকা সাঁচি থয়। যেনেকৈ আন বিলাকে অনন্তকালৰ
বাবে সঞ্চয় কৰি থয়। তেনেস্হলত তেওঁল�োকে কেৱল যে ডাঙৰ সমস্যাৰ ফালে
আগবাঢ়ি আছে তেনে নহয় কিন্তু মণ্ডলীত অন্য অনেক ল�োকৰ সমানে তেওঁল�োকেওঁ
চিন্তিত আৰু ভয়াতু ৰ হব।
মই আপ�োনাৰ আগতে এটা কাল্পনিক চিত্ৰ অংকন কৰিব বিচাৰ�োঁ।কি আপুনি
কল্পনা কৰিব পাৰে নেকি যে ক�োন�ো এজন ব্যক্তি অৱসৰ হৈ যায় বুলি? সৰ্বপ্ৰথমে
তেওঁ যি সংন্হাত নিজৰ ভৱিষৎনিধিৰধন সঞ্চয় কৰিছিল সেইট�ো সংন্হা একেবাৰে
দেওলীয়া হৈ যায়, আৰু তেওঁৰ ওচৰত মাহে মাহে দিবলৈ টকা নাই। এইট�োৱেই
অকল নহয় যি বেংকত তেওঁৰ সকল�ো ধন জমা আছিল সেইট�োও বন্ধ কৰি দিলে।
কিয়ন�ো তাত�ো অৱস্হা বেয়া হৈছিল। এনেকৈ তেওঁৰ সকল�ো সঞ্চয় হেৰাই যায়।
আৰু সেইদিনা খনেই সেই ব্যক্তিজন ৰাতিপূৱা উঠি চায় যে তেওঁৰ ঘৰখনত জুইয়ে
গ্ৰাস কৰি পেলাইছে। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ জুইৰে ভষ্ম হৈ গৈ থকা দেখে। তেওঁ
পিন্ধা কাপ�োৰজ�োৰে সৈতে তাৰ পাৰ বাছি ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হল। আৰু নিজৰ
ঘৰখনক নিজ চকুৰে জুইতে ছাই হৈ থকা দেখি থাকে। তেওঁৰ সকল�ো জ্বলি নষ্ট
হৈ পৰিলে।
সেই ব্যক্তিজনৰ জীৱনত এইট�ো আটাইতকৈ দুখৰ দিন হব। কিন্তু প�ৌলে
একেবাৰে এই চিত্ৰই আমাৰ আগত ৰাখিছে, যিট�ো খ্ৰীষ্টীয় বিলাকৰ সৈতে স�োধৰ
আসনৰ আগত হব। তেওঁ এই বাক্যাংশটি আক�ৌ এবাৰ চাওঁহক, “আৰু ক�োনজনৰ
সজা কৰ্ম্ম যদি প�োৰে তেন্তে তেওঁৰ হানি হব, তথাপি তেওঁ নিজে অগ্নিৰ পৰা ৰক্ষা
প�োৱাৰ দৰেই পৰিত্ৰাণ পাব।” (১ কুৰিন্হীয়া ৩: ১৫ পদ)। যি স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ বিষয়ে
বুদ্ধিমান তেওঁ সতৰ্ক হৈ যাব আৰু ভাৱিব যে আমি নিজৰ সেৱানিবৃত্তৰ কাৰণে
সঞ্চয় কৰা নাই, কিন্তু অনন্তকালৰ কাৰনে তৈয়াৰ কৰি আছ�োঁ।
বুদ্ধিমান বুলি মই সেইজনক কৈ আছ�োঁ যি জনে নিজৰ অনন্তকালৰ ভৱিষ-তৰ
প্ৰস্তুত কৰি আছে। তেওঁ এটা উদ্দেশ্যতেই জীৱন কাল নিয়াই আৰু তেওঁ জানে
যে তেওঁৰ জীৱন পৃথিৱীত নিয়ায় থকা কালছ�োৱাত এই জীৱনৰ আধাৰত তেওঁৰ
অনন্তকালৰ স্হান নিশ্চিত কৰি থকা হৈছে। ইয়াৰে তেওঁৰ কাৰ্য্য অগ্নিৰ দ্বাৰা গ্ৰাস
আৰু ভষ্ম নহৈ তেওঁক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভাগ্য প্ৰাপ্ত হব। পিতৰে এই
বিষয়ে কি কৈছে চাওঁকঃ
“এতেকে হে ভাইবিলাক, ত�োমাল�োকে নিজৰ আমন্ত্ৰণক আৰু মন�োনীত হ�োৱাকে
দৃঢ় কৰিবলৈ অধিক যত্ন কৰা, কিয়ন�ো তাকে কৰিলে, ত�োমাল�োকে কেতিয়াও পতিত
নহবা। কাৰণ এইদৰে আমাৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্তা যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনন্ত ৰাজ্যত স�োমাবৰ
উপায় বাহুল্যৰুপে ত�োমাল�োকক য�োগ�োৱা হব।” (২ পিতৰ ১: ১০, ১১ পদ)
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আচল স্বাগত ত�ো সেইট�ো হব যেতিয়া আমি আমাৰ স্বামীৰ পৰা এইট�ো শব্দ
শুনিবলৈ পাম, “প্ৰভু ৱে তাক কলে, চাবাইচ, উত্তম দাস,তু মি অলপ বিষয়তে বিশ্বাসী
আছিলা, ত�োমাক মই অনেক বিষয়ৰ গৰাকী পাতিম। তু মি ত�োমাৰ প্ৰভু ৰ আনন্দৰ
ভাগী হ�োৱা।” (মথি ২৫: ২১ পদ)।
অলপতে ঈশ্বৰে ম�োক এটা দৰ্শন দিছিল। মই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বিজয়ী বিলাকক
ঈশ্বৰৰ নগৰত প্ৰৱেশ কৰি থকা দেখা পাল�ো। মই তেওঁবিলাকক স�োণৰ পথেদি নিচিন্ত
মনেৰে খ�োজ কঢ়া দেখা পাইছিল�ো, আৰু বাটৰ কাষৰ ল�োক বিলাকে তেওঁল�োকক
জয়জয়কাৰ কৰি আছিল। ৰজা যীচু এটা উখ স্হানত বহি আছিল, যাক নগৰৰ
সকল�ো ল�োকে দেখি পাইছিল। বিশ্বাসী সৈনিক ব�োৰে যুদ্ধত জিকা বিলাকক মঞ্চলৈ
লৈ গৈ আছিল আৰু মানুহৰ সমাগমে জয় জয়কাৰ কৰি উল্লাস কৰি আছিল। এই
দৃষ্টান্তত মই ইয়াকেই দেখিল�ো যে যুজাৰু বিলাকক ঈশ্বৰে কৈ আছিল “চাবাচ্”।
আক�ৌ ঈশ্বৰে ম�োৰ হৃদয়ৰ লগত কথা কলে। “তু মি কি এই সৈনিক বিলাকৰ
দৰে হব বিচৰা নেকি যি ম�োৰ কাৰনে ফল আনিব পাৰিব যিট�োক তু মি ৰুইছিলা,
বা তু মি সেইবীলাকৰ সমান হব বিচৰা নেকি যিবিলাকে বাটৰ কাষত থিয় হৈ
জয় জয়কাৰ কৰি আছে?” মই নিজৰ মন�োনীত আৰু আমন্ত্ৰণক প্ৰথমকৈ অধিক
সতৰ্ক তাৰে চাবলৈ নিৰ্ণয় কৰিল�ো। মই এই কথাত নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছ�োঁ যে
ম�োৰ প্ৰভু ৱে যেতিয়া ম�োৰ জীৱনৰ পৰীক্ষন কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ চেহেৰাত আনন্দ
আৰু আনন্দিত হওক—তেওঁৰ চেহেৰাত যাতে এইট�ো চাই দুখ নহওক যাতে তেওঁ
যি কৰ্ম্ম ম�োক দিছিলে সেই সকল�ো যাতে নষ্ট নহয়।
মই এই সত্যক ম�োৰ সময়ৰ পুৰষ
ু ৰ সকল�ো ল�োককে কবলৈও দৃঢ় সংকল্প
কৰিছ�োঁ। যাতে তেওঁল�োকেও ম�োৰে সৈতে নিজৰ নিজৰ ভাগ সৈ তেওঁৰ মহিমাময়
উপস্হিতিত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু পিতৃ ৰ চেহেৰাত আনন্দ দেখা পাওক। আমি
নিজৰ ইয়াত পৃথিৱীত সেৱাৰ দ্বাৰাই নিশ্চিত কৰ�োঁ যে আমাক স্বৰ্গত আদৰণি
জন�োৱা হব নে নাই। আগৰ অধ্যায়ব�োৰত এইট�োৱেই উদ্দেশ্য ৰখা হৈছে।

আগৰ অধ্যায়ব�োৰত
আগৰ অধ্যায়ব�োৰত আমি যিব�োৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স�োধ বিচাৰ হব আৰু
কেনেধৰণৰ পুৰস্কাৰ পাম সেই বিষয়ে আল�োচনা কৰিম। এই কিতাপত ইমান
ঠাই নাই যত আমি এই সকল�োবিলাক কথাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে আল�োচনা কৰিব
পাৰিম। কিন্তু আমি কিছু মান অতি মহত্বপূৰ্ণ কথাব�োৰ আল�োচনা কৰিম। এক ভাল
ভিত্তিমূল স্হাপন কৰা যাওক যত আপুনি সকল�োতকৈ ভাল নিৰ্মান কৰিব পাৰে
যিট�োৰ আপুনি অনন্তকালত হিচাপ ৰকা হব।
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এই অধ্যায়ৰ সমাপ্তিত পিতৰৰ এই শব্দবিলাক লাহে লাহে শান্তিৰে পঢ়ক যাতে
আপুনি এই অধ্যায়ত যিব�োৰ পঢ়িলে সেই বিষয়ে এইট�োৱে আপ�োনাৰ লগত কথা
পাতিব। আমি যিব�োৰ মহত্বপূৰ্ণ কথাৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিছ�োঁ সেই সকল�ো এই
শাস্ত্ৰভাগত আপুনি দেখিবলৈ পাব।আৰু জীৱিত ৰুপে আপুনাৰ লগত কথা পাতিব।
পিতৰৰ এই শব্দব�োৰ আমাক আগৰ অধ্যায়ৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিব।
কিয়ন�ো যি জনাই নিজ গ�ৌৰৱ আৰু বীৰত্বৰে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে, তেওঁৰ
তত্ব-জ্ঞানৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে জীৱনৰ আৰু ভক্তিৰ অৰ্থে সকল�ো বিষয়
আমাক দান কৰিলে,.....এই কাৰণেই তাৰ নিমিত্তেই ত�োমাল�োকে নিজেও সম্পূৰ্ণ
যত্ন কৰি, বিশ্বাসত বীৰত্ব, বীৰত্বত জ্ঞান, জ্ঞানত ইন্দ্ৰিয় দমন, ইন্দিয় দমনত
ধৈৰ্য্য, ধৈৰ্য্যত ভক্তি, ভক্তিত ভাতৃ -স্নেহ,আৰু ভাতৃ স্নেহত প্ৰেম য�োগ�োৱা। কিয়ন�ো
এই সকল�ো ত�োমাল�োকত থাকিলে আৰু উপচি পৰিলে, আমাৰ প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ
তত্বজ্ঞানৰ কথাত ত�োমাল�োকক এলেহুৱা আৰু ফলহীন হৈ থাকিবলৈ নিদিব।.........
এতেকে হে ভাইবিলাক ত�োমাল�োকে নিজৰ আমন্ত্ৰণক আৰু মন�োনীত হ�োৱাকে দৃঢ়
কৰিবলৈ অধিক যত্ন কৰা, কিয়ন�ো তাকে কৰিলে, ত�োমাল�োক কেতিয়াও পতিত
নহবা। কাৰণ এইদৰে আমাৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্তা যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনন্ত ৰাজ্যত স�োমাবৰ
উপায় বাহুল্যৰুপে ত�োমাল�োকক য�োগ�োৱা হব। এতেকে ত�োমাল�োকে এই সকল�োব�োৰ
জানিলেও, আৰু ত�োমাল�োকৰ লগত থকা সত্যতাত থিৰে থাকিলেও, সেই সকল�োব�োৰ
বিষয়ে ত�োমাল�োকক স�োঁৱৰণ কৰাবলৈ মই সদায় উদ্যত হম। আৰু আমাৰ প্ৰভু
যীচু খ্ৰীষ্টে যেনেকৈ ম�োক জনালে, সেইদৰে ম�োৰ এই তম্বু গুচু ৱা যে স�োনকালে
হব তাকে জানি এই তম্বুত থাক�োমানে ত�োমাল�োকক চেতনা দিয়া মই উচিত জ্ঞান
কৰ�োঁ। (২ পিতৰ ১: ৩,৫: ৮,১০: ১৩ পদ)।

খ্ৰীষ্টৰ ন্যায়ৰ সি
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১. এ
ফাৱেলৰ বিচাৰৰ সময় সকল�োতকৈ সামৰ্থৰ সময় চাগে মনত আছে যেতিয়া
তেওঁল�োকক নতু ন নাম দিয়া হয়। তেনেহলে ভাৱক যে আপুনি যীচু ৰ কাষলৈ
অহাৰ আগতে ক�োন আৰু কেনেকৈ আৰু যীচু ৱে আপ�োনাক কেনেকৈ পৰিবৰ্ত ন
কৰে। আপুনি কি ভাৱিছে যে আপ�োনাৰ নামৰ দ্বাৰা ক�োৱা কাহিনীয়ে
পৰিবৰ্ত ন আনিব পাৰিবনে?
২. আ
 পুনি কি ভাৱে যে বিশ্বাসীবিলাকে যেনেদৰে নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰে
তাৰ কাৰনে বহুত ল�োকচান হব, তথাপিও স্বৰ্গ এনে এটা আনন্দৰ ঠাই হব
যত প্ৰত্যেকৰে চকুপানী মচি দিয়া হব?
৩. নিজৰ ভাষাৰে কওক যে পৰ�োপকাৰক বিচাৰৰ সিংহাসনৰ আগত নিজৰ অন্য
বন্ধু বিলাকতকৈ ভিন্ন কিয় আছিল, তেওঁৰ উদাহৰণৰ পৰা কি শিক্ষা প�োৱা
যায় আৰু আমি কেনেকুৱা জীৱন জীয়াব লাগে?
৪. অ
 ধ্যায় ৯ ত স্বৰ্গৰ যি বৰ্ণনা কৰা হৈছে কি সেইট�ো পঢ়ি আপুনি কিছু মান
কথাৰ বাবে আচৰিত লাগিল নে? কেনেকৈ?
৫. অ
 ধ্যায় ১০ এটা বাক্য আছে, “যীচু খ্ৰীষ্টৰ তেজে আমাক সেই সকল�ো পাপৰ
পৰা শুচি কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে নহলে আমি স্বৰ্গৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা
বঞ্চিত হৈ গল�ো হেতেঁ ন, কিন্তু তথাপিও আমি নিজৰ জীৱন কেনেকৈ জীয়াল�ো
এই বিষয়ে বিচাৰৰ পৰা বাছি যাব ন�োৱাৰ�োঁ, লাগিলে সেইব�োৰ ভালেই হওক
বা বেয়া কামেই নহওক কিয়।”এই বাক্যষাৰ পঢ়ি আপ�োনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া
কি আছিল? এই ভাগট�ো অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত এতিয়া আপ�োনাৰ চিন্তা কি?
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ভাগ ৫

অধ্যায় ১১

ঈশ্বৰৰ নীতিগত গৃহ
“.....তেওঁতে ত�োমাল�োকেও একলগে গথাঁ হৈ আত্মাৰে ঈশ্বৰৰ এক আবাস হৈ
উঠিছা।”
(ইফিচিয়া ২:২২ পদ)।
আমি সকল�ো বিশ্বাসীৰ স�োধবিচাৰ দুটা প্ৰধান ভাগত ভগাম,প্ৰথম ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য
নিৰ্মানৰ বাবে আমাৰ আমন্ত্ৰণ আৰু বৰ সমূহৰ সৈতে আমি জড়িত হৈ থকা। দ্বিতীয়
আমি কিদৰে ব্যক্তিবিশেষ জীৱন নিৰ্মান কৰ�োঁ-যিট�োৱে আমাৰ নিশ্চিতৰুপে আমাৰ
নিজৰ জীৱনক�ো সাঙু ৰি লয়।আনৰ জীৱন গঠন কৰিবলৈ আমাৰ ধ্যানৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
হল তেওঁল�োকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেল�োৱা,আমাৰ নিজৰ জীৱন গঠন কৰিবলৈ কেনেকৈ
খ্ৰীষ্টসদৃশ্য চৰিত্ৰ গঠন কৰিবলৈ আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ সৈতে সহয�োগ কৰ�োঁ।পাছৰট�ো
নিশ্চিতৰুপে আমি কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰ�ো আৰু আমি যি
বিশ্বাস কৰ�ো তাৰ প্ৰতি আমাৰ বাধ্যতাৰ উপজাত বিষয়।আমাৰ কাৰ্য্য প্ৰতিক্ৰিয়া
কাৰ্য্য-কলাপ চিন্তাধাৰা আৰু অভিপ্ৰায় এই সকল�োকে সকল�ো ক্ষেত্ৰতে পৰীক্ষা
কৰা হব।আমি প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য গঠনত আমাৰ ভূ মিকাৰ স�োধবিচাৰ পৰীক্ষা
কৰিম,তাৰ পাছত আমি আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন আল�োচনা কৰিম।

“আপুনি ম�োৰ বাবে কি কৰিব পাৰে?”
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ আমাৰ ক্ষমতা সম্পূৰ্ণৰপে
ু পবিত্ৰ আত্মালৈ আমাৰ
বাধ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে কাৰণ আমি যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহৰৰ বাহিৰে অনন্তকালৰ
মুল্য থকা এক�োৱেই কৰিব ন�োৱাৰ�ো।আমাক ক�োৱা হৈছে যে, “যিহ�োৱাই গৃহ নিৰ্ম্মান
নকৰিলে,নিৰ্ম্মান কৰ�োঁতা বিলাকৰ পৰিশ্ৰম বৃথা।”(গীতমালা ১২৭:১ পদ)।এই
পদট�োৱে স্পষ্টকৈ আঙু লিয়াই দিছে যে আমি ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ অবিহনে নিৰ্ম্মান কৰিব
পাৰ�ো ,তথাপিত�ো অনন্তকালৰ প্ৰকাশত সেই পৰিশ্ৰম মুল্যহীন।এই সকল�ো বিলাক
স�োধবিচাৰৰ আসনত পুৰি পেল�োৱা হব।এইট�ো সঙ্কটপূৰ্ণ বুলি আমি বুজিছ�োঁ।
ঈশ্বৰে পুৰণি নিয়মত তেওঁক সেৱা কৰাত ব্যস্হ তখা ল�োকৰ এটা গ�োটক
কৈছে, “স্বৰ্গ ম�োৰ সিংহাসন আৰু পৃথিৱী ম�োৰ ভৰি পীৰা,ত�োমাল�োকে ম�োৰ নিমিত্তে
কেনেকুৱা গৃহ নিৰ্ম্মান কৰিবা?ক�োন ঠাই ম�োৰ জিৰণিৰ ঠাই হব ?কিয়ন�ো এই
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সকল�োকে ম�োৰ হাতেৰ নিৰ্ম্মান কৰিলে,এই নিমিত্তে এই সকল�ো হল,ইয়াক যিহ�োৱাই
কৈছে, কিন্তু এজনলৈহে দুখীয়া ভগ্ন-চিতীয়া আৰু ম�োৰ বাক্যত কপাঁ এনে মানুহলৈহে
মই দৃষ্টি কৰিম।”(যিচয়া ৬৬:১,২ পদ)
চিধা শব্দত ঈশ্বৰে কৈছে, “মই ঈশ্বৰ ত�োমাল�োকে সম্পূৰ্ণৰপে
ু
জ্ঞাত যে
মই প্ৰকৃ ততে ক�োন?সেইবাবে ত�োমাল�োকে ম�োৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিম বুলি
ভাৱা?”ঈশ্বৰৰ যি প্ৰয়�োজন তাক নিৰ্ম্মান কৰাৰ ধাৰণাট�ো আমি এদল পৰুৱাৰ লগত
তু লনা কৰিব পাৰ�ো যি মানহক কয়, “আমি আপ�োনাল�োকৰ বাবে আৱাস বনাম।কি
হাঁহি উঠা কথা ”আমি আমাৰ নিজৰ শক্তিৰে আমাৰ ৰাজয�োগ্য,দুৰ্বোধ্য আৰু
বিষ্ময়জনক ঈশ্বৰক সেৱা কৰিবলৈ আৰু সন্তোষিত কৰিবলৈ এক�োৱেই নাই।অন্যহাতে
তাৰ পাছত ঈশ্বৰে ক�োনে তেওঁক সন্তোষিত কৰিব আৰু লাভৱান কৰিব তাক
চিহ্নিত কৰিছে,দুখীয়া ভগ্ন-চিতিয়া আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যত কপাঁ ল�োকসকল।তেওঁল�োকেই
সেইসকল যি সকলে তেওঁৰ গৃহ নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ বিশেষ অধিকাৰ পাব।তেওঁল�োকে
কেনেদৰে এজন বিষ্ময়জনক ঈশ্বৰক লাভৱান কৰিব? “....শক্তি বা পৰাক্ৰমৰ দ্বাৰাই
নহয় কিন্তু ম�োৰ আত্মাৰদ্বাৰাইহে ইয়াক বাহিনীবিলাকৰ যিহ�োৱাই কৈছে।”(জখৰিয়া
৪:৬ পদ) এইট�ো হল মানৱৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰতি বাধ্যতালৈ সহয�োগিতা যি
ফলাফল আনে।কেৱল তেতিয়াহে এজন পৰিশ্ৰমীৰ কৰ্ম্ম অথলে নাযাব।

সহকৰ্ম্মী
এটা আশ্বাৰ্য্যজনক সত্য হল যেঃ প্ৰভু ঈশ্বৰ ৰাজয�োগ্য আৰু বিষ্ময়জনক
হলেওঁ তেওঁ তেওঁৰ নিজৰ ইচ্ছাত তেওঁ আৰম্ভণিত মানুহক সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত
অধিকাৰ দি যি কৰিলে তেওঁ তাৰ পৰা বিৰত থাকে।ফলস্বৰুপে ঈশ্বৰক বিৰত
ৰাখিব পাৰি এইট�োৱেই হয়ত�ো আপ�োনাক অবাক কৰিব,কিন্তু সমগ্ৰ শাস্ত্ৰত বহু
উদাহৰণ আছে,আব্ৰাহামৰ উত্তৰপূৰষ
ু বিলাক আৰু তেওঁৰ দেশৰ আত্মিক নেতাব�োৰক
কৈছে, এইদৰে ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ পুৰষে
ু পুৰষে
ু চলি অহা যি বিধি শিকাইছা
তাৰদ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা ল�োপ কৰিছা,আৰু তেনেকুৱা অনেক কৰ্ম্ম কৰি আছাঁ(
মাৰ্ক ৭:১৩ পদ)
আমি ঈশ্বৰে ইচ্ছা কৰা লক্ষ্য পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁৰ সৈতে সহয�োগ কৰিবলৈ
দায়বদ্ধ,যিট�ো প্ৰধানৰ এজন ল�োকক যীচু ৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সাদৃশ্যৰ অনুৰপ
ু কৰা
যাক তেওঁ অনন্তকালৰ বাবে বাসিন্দা কৰিব পাৰিব।এই কাৰণতেই আমাক সহকৰ্ম্মী
বুলি ক�োৱা হৈছে। “কিয়ন�ো আমি ঈশ্বৰৰ সহকৰ্ম্মী ত�োমাল�োক ঈশ্বৰৰ ক্ষেত্ৰ,ঈশ্বৰে
সজা ঘৰস্বৰুপ,”(১ কৰিন্হীয়া ৩:৯ পদ)।প্ৰায় সকল�ো সময়তেই যেতিয়া আপুনি
নতু ন নিয়মত অনন্তকালৰ সম্পৰ্কে শুনে,আপুনি দেখিব যে এইট�ো পথাৰত নাইবা এই
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অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

গৃহনিৰ্ম্মানত কৰ্ম্ম কৰাৰ দৰে।পথাৰত কৰ্ম্ম কৰাৰ দৰে কিয়?কিয়ন�ো পৃথিৱীখনেই
হল পথাৰ যত বৰ্ত মান ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বৃদ্ধি সংঘটিত হৈ আছে।স্বৰ্গৰ সকল�োৱেই
সাধুসকলক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নিৰ্ম্মান কৰি থকা দেখি আনন্দ কৰে।গৃহৰ সৈতে কিয়
তু লনা কৰা হৈছে?কিয়ন�ো ঈশ্বৰে এখন স্হায়ী বাসস্হান বিচাৰি আছে আৰু
আমিয়েই হল�ো জীয়া শিল যি তেওঁৰ বাসভৱন গঠন কৰ�ো। পিতৰে লিখিছে,
“তেওঁলৈ ত�োমাল�োকে আহি,নিজেও জীয়া শিলৰ দৰে গথাঁ হৈ ,যীচু খ্ৰীষ্টৰদ্বাৰাই
ঈশ্বৰৰ পৰমগ্ৰাহ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসৰ্গ কৰিবলৈ পবিত্ৰ পুৰ�োহিত সমূহ হবৰ অৰ্থে
এক আত্মিক ঘৰ হৈ উঠিছা।”(১ পিতৰ ২:৫ পদ)।প�ৌলে লিখিছে, “আৰু খ্ৰীষ্ট
যীচু স্বয়ং চু কৰ প্ৰধান শিলস্বৰুপে থকা পাচঁ নি আৰু ভাৱবাদীবিলাকৰ ভিত্তিমূলত
ত�োমালেকে গথাঁ হৈছা,গাথঁনিৰ সকল�োৱেই তেওঁতেই সংলগ্ন হৈ পবিতেৰ মন্দিৰ হবলৈ
প্ৰভু ত বৃদ্ধি পাইছে।”(ইফিচীয়া ২:২০,২১ পদ)।সেইবাবে সাৰমৰ্ম মতে পৃথিৱীত
আমি থকাৰ কাৰণট�ো হল ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱময়,মন্দিৰ বা গৃহ নিৰ্মান কৰা,আনক
পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ দ্বাৰা,শিক্ষা দি সেৱা আগবঢা়ই পৰিচৰ্য্যা কৰি বা তেনে ধৰণৰ
আন কৰ্ম্মৰ দ্বাৰাই নহওক কিয়, বিশুদ্ধ জীৱন্ত শিল আৰু নিৰ্ম্মাতা হিচাপে আমাৰ
প্ৰত্যেকৰে ভূ মিকা আছে,এজনে যিজনে জীৱন্ত শিলব�োৰক খাপ খুৱাব পৰা কৰে আৰু
একেলগে সংলগ্ন কিৰ ঈশ্বৰৰ বাবে গ�ৌৰৱময় আবাস নিৰ্মান কৰে।এইট�োৱেই আমাৰ
ব্যক্তিগত আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ হেতু আমাৰ দায়িত্বক ব্যাখ্যা কৰে যাৰ বিষয়ে আমি
কৈফিয়- দিব লাগিব।

নীতিগত গৃহট�ো
যদি মই নীতিগত গৃহৰ এজন নিৰ্মাতা হওঁ তেনেহলে মই কাম আৰম্ভ হ�োৱাৰ
আগতেই গৃহ নিৰ্মানৰ বাবে আচঁ নি প্ৰস্তুত আৰু পৰিকল্পনা কৰিম।কেনেকৈ গৃহট�ো
একত্ৰিত কৰা হব আৰু প্ৰয়�োজনীয় সামগ্ৰীৰ সবিশেষৰ এখন নক্সা তৈয়াৰ কৰা হব।
কিন্তু সেইয়াই সকল�ো নহয়। সকল�ো গৃহ নিৰ্মাতাই তেওঁৰ তলৰ কৰ্ম্মী সকলক
সঠিক সময়ত নিয়�োগ কৰাৰ গম্ভীৰ বিষয়ট�ো জানে।এই কৰ্ম্মী সকল হল খেতিয়ক,সাবল
মিস্ত্ৰী,পানীৰ পাইপৰ মিস্ত্ৰী কাঠমিস্ত্ৰী বৈদ্যুতিক মিস্ত্ৰী আৰু এই তালিকাত আৰু অধিক
ল�োক আছে।সেইসকলেই গৃহট�ো থিয় কৰিবলৈ শ্ৰম কৰিছে।যদি তেওঁল�োকে সঠিক
ভাৱে কৰ্ম্ম নকৰে তেন্তে অনিবাৰ্য্য। এটা উদাহৰণ হব বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংয�োজন
আৰু ইনচু লেচন উপস্হাপন কৰাৰ আগেয়ে কৰা কাৰ্য্য।যদি তলতীয়া কৰ্ম্মীয়ে
বেয়াকৈ কাম কৰে বা নিদিষ্ট সময়ত উপস্হিত নহয় তেনেহলে নিৰ্ম্মানকৰ্তাজনে অন্য
কাৰ�োবাক কামট�ো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মাতি আনিব। নতু নকৈ নিয়�োগ হ�োৱা কৰ্ম্মীজনে
কম সময়তেই আহিব লাগিব আৰু খুউব সম্ভৱ আগৰ জনে কৰা বেয়া সংয�োজন
ঈশ্বৰৰ নীতিগত গ
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উলিয়াই পেলাব লাগিব।তথাপিও তলৰ কৰ্ম্মীজনে তেওঁক দিয়া কাৰ্য্য সমাপ্ত কৰিব
ন�োৱাৰিব পাৰে আৰু নিৰ্ম্মাতাজনে কামট�ো যাতে ভালকৈ সেষ হয় তাক নিশ্চিত
কৰিব লাগিব।
মই আৰু লক্ষ্য কৰিছ�োঁ যে যেতিয়া নিৰ্মাতা জনে নিজৰ ঘৰট�ো সজাই আছিল
তেতিয়া তেওঁৰ তলৰ কৰ্ম্মীসকলৰ বাছনি কৰ�োঁতে বিশেষ ধ্যান ৰাখিছিল।তেওঁ
নিশ্চিত কৰিছিল কৰ্ম্মট�ো সঠিককৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁল�োকৰ যাতে উত্তম
সামগ্ৰী বা আন যিক�োন�ো লাগতিয়াল বস্ত তেওঁল�োকৰ থাকে।তেওঁ অধিক যত্নৰে
কামট�োৰ তত্বাবধান কৰিব।ঈশ্বৰ হল তেওঁৰ গৃহৰ নীতিগত নিৰ্ম্মাতা কিন্তু গৃহ
হল মানৱৰে নিৰ্মিত এখন নগৰ।প্ৰায়েই পৃথিৱীত বিশেষ গৃহবিলাক নামাকৰণ কৰা
হয়।উদাহৰণস্বৰুপে ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ গৃহট�োৰ নাম বাকিংহাম পেলেচ।আমেৰিকাৰ
ৰাষ্টপতিৰ ভৱনক হ�োৱাইট হাউচ,বুলি ক�োৱা হয়।আন কিছু মান আপুনি হয়ত�ো
চিনি নাপাই।অভিনেত্ৰী ফিলিছ,কালভাৰ্টৰ আবাসট�োৰ নাম হিল হাউচ।অভিনেতা
ও নিৰ্দেশক চাৰ্লছ ইবান ভেনছৰ ঘৰট�োৰ নাম হল ওক লজ।উপন্যাসিক ছাৰ্লছ
ডায়াৰ্ছৰ ঘৰট�োৰ নাম ওল্ড ৰৱ।তালিকাখন এইদৰেই ক্ৰমশ। যি কি নহওক আমি
কৰাৰ বহু আগতেই ঈশ্বৰে ইয়াক আৰম্ভ কৰিছিল।তেওঁৰ অনন্তকালৰ গৃহটিক
যিট�োক বৰ্ত মান নিৰ্ম্মি য়মান অৱস্হাত আছে,চিয়�োন নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে।আমি
পঢ়িবলৈ পাওঁ, “কিয়ন�ো যিহ�োৱাই চিয়�োনক মন�োনীত কৰিলে,নিজ বাসস্হানৰ
নিমিত্তে তালৈ ইচ্ছা কৰিলে,আৰু কলে,এয়ে ম�োৰ চিৰকালৰ বিশ্ৰামৰ ঠাই,ইয়াতে মই
নিবাস কৰিম,কিয়ন�ো ইয়ালৈ মই ইচ্ছা কৰিল�ো।”(গীতমালা ১৩২:১৩,১৪ পদ)
যদি আপ�োনাৰ সপ�োনৰ গৃহটি পৰিকল্পনাৰ সুয�োগ পাইছে তেন্তে তাক সম্পূৰ্ম
কৰাৰ অধীৰতা আৰু প্ৰত্যাশাৰ বিষয়ে আপুনি জানে।আপুনি তাত বিশ্ৰাম লবলৈ
আশা কৰিব আৰু তাত আনন্দ আৰু শান্তি পাব।
লিছা আৰু মই ১৯৯০ চনৰ মাজভাগত এটা পৰম্পৰাগত গৃহ নিৰ্মান কৰিবলৈ
সুয�োগ পাল�ো।যেতিয়া আমি অৰলান্তো,ফ্লৰিডাত আছিল�ো তেতিয়া এজন পুৰষ্কাৰ
প্ৰাপ্ত পৰম্পৰাগত গৃহ নিৰ্মানকাৰী যাৰ নাম ৰবাৰ্ট আছিল,তেওঁ আমাৰ পৰিচৰ্য্যা
ভাল পায় আমাৰ ওচৰলৈ আহি ঘ�োষণা কৰিলে, “মই আপ�োনাল�োকক এটা গৃহ
নিৰ্মান কৰি দিব বিচাৰ�ো।”সেই সময়ত আমি এটা সৰু গৃহত বাস কৰিছিল�ো আৰু
অনুমান কৰিছিল�ো যে তেওঁক দিবলগীয়া ধন বহু বেছি হব বুলি।যেতিয়া আমি
অস্বীকাৰ কৰিল�ো,তেওঁ কৈ পেলালে, “মই এইট�ো উচিত মূল্যতেই কৰি দিম।” আৰু
যেতিয়া ঘৰট�ো সম্পূৰ্ণ হল তেওঁ এক পইচাও লাভ নললে।ইয়াৰ আগত আমাৰ
দুটা ঘৰ আছিল।সেইদুটা অতি ক্ষু দ্ৰ আছিল।তাৰ অৰ্থ হল তেওঁল�োকৰ নক্সাৰ
সৈতে আমাৰ এক�ো কথা নাছিল।মই কেতিয়াও নাপাহৰ�োঁ যেতিয়া ৰবাৰ্ট আমাৰ
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কথ�োপকথনৰ কেইদিনমানৰ পাছত আমাৰ ঠেক ঘৰট�োলৈ আহিছিল আৰু আমাৰ
ৰান্ধনি ঘৰৰ মেজত আমাৰ সৈতে বহিছিল আৰু এখন উকা কাগজ মেলি দি
উৎসাহেৰে কৈছিল, “আপ�োনাৰ সপ�োনৰ ঘৰট�োৰ ছবি আঁকক” আমি হতভম্ব হৈছিল�ো
আমি কেতিয়াও ভাৱিব ন�োৱাৰ�ো যে তেনে কৰিব পাৰিম বুলি।তৎক্ষনাত ম�োৰ
পত্নী কামত লাগি গল আৰু আঁকিবলৈ ধৰিলে এই সুবিধাৰ বাবে তেওঁ বহুবছৰ
সপ�োন দেখি আছিল।অৱসেষত মইও তাত জড়িত হৈ পৰিল�ো।এইট�ো উল্লাসজনক
আছিল আৰু আমাৰ উত্তেজনা বাঢ়ি গৈ আছিল এই জানি যে আমি যেনেদৰে আশা
কৰিছিল�ো তেনেদৰে আমাৰ ঘৰট�োৰ নক্সা সচাকৈয়ে বনাব পাৰিল�ো।তাত ক�োন�ো
সীমাবদ্ধতা নাছিল।তাৰ পাছত আমি আমাৰ সপ�োনৰ ঘৰট�ো,যিট�ো কাগজৰ টু কুৰাত
অৱহেলিত হৈ পৰি আছিল,স্হাপত্যবিদ আৰু নক্সা তৈয়াৰ কৰ্ত্তাৰ ওৰতলৈ য�োৱা
দেখিল�ো।কেইবাদিনৰ পাছত ৰবাৰ্টে আমাক প্ৰকৃ ত হবলগীয়া নক্সাখন দেখুৱালে।আমি
কাম আৰম্ভ কৰালৈ ৰবই পৰা নাছিল�ো।যেতিয়া ৰবাৰ্টৰ সহয�োগীয়ে মাটি খান্দি
সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে,আমি সদায় নিৰ্মানথলী গৈছিল�ো কেতিয়াবা দিনত দুবাৰ
সম্পূৰ্ণ নিৰ্মান প্ৰক্ৰিয়া চলি থকালৈকে।আমি বৰ আশাৰে আছিল�ো।আন ঘৰট�োৰ আৰু
এটা গম্বুজ নিৰ্মান কৰালৈকে বৰ পৰা নাছিল�ো।সেই কেইটামান মাহ বহু বছৰৰ
দৰে লাগিছিল কাৰণ আমাৰ গৃহত কিবা এটা নতু ন নিৰ্মান কৰাৰ পূৰ্বাভাষ আছিল
আৰু চৰম আশা আছিল যে এদিন তাত আমি প্ৰৱেশ কৰিম বুলি।এটু কুৰা উকা
কাগজত অঁকা আমাৰ দুচকুৰ আগত জীৱন্ত হ�োৱা দেখি আমি অবিভু ত হৈছিল�ো।
ক্ষু দ্ৰভাৱে এইট�ো ঈশ্বৰৰ তেওঁৰ সপ�োনৰ গৃহৰ প্ৰতি আবেগ আৰু প্ৰত্যাশাৰ সৈতে
একেই কিন্ত তেওঁ কেইমাহমানতকৈ বহু দীঘলীয়া সময় অপক্ষা কৰি আছে।তেওঁ জগত
নিৰ্মান কৰাৰ পৰাই তেওঁৰ গৃহ সম্পূৰ্ণ হ�োৱালৈ আশাৰে বাট চাই আছে।আমাক
ক�োৱা হৈছে যে, “সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ যি চিয়�োন ঈশ্বৰে তাৰপৰা দ্বীপ্তি প্ৰকাশ কৰিলে
।” (গীতমালা ৫৩:২ পদ)
ঈশ্বৰে তেওঁৰ গৃহটিৰ ওপৰত কেইবাহাজাৰ বছৰৰ পৰা কাম কৰি তেওঁ মানৱক
পৃথিৱীত স্হান দিয়াৰ আগতেই পৰিকল্পনাট�ো ৰাখিছিল।তেওঁ তেওঁৰ সৰ্বজ্ঞানৰ দ্বাৰাই
জানিছিল যে মানুহৰ পতন হব বুলি যদিও সেইট�ো তেওঁৰ পৰিকল্পনা বা তেওঁ কৰা
কাৰ্য্য নাছিল।সেইবাবে তেওঁৰ পুৰ্বজ্ঞানৰদ্বাৰাই তেওঁ পৰিত্ৰাণ প�োৱা ল�োকসকলৰ
জৰিয়তে চিয়�োন নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিলে।ঈশ্বৰে ভিত্তিমূল আৰু প্ৰধান
চু কৰ শিলৰপৰা আৰম্ভ কৰিলে,যিজন যীচু ৰ বাহিৰে আন ক�োন�ো নহয়,তেওঁ নিজেই
পৰিত্ৰাণদাতা।তেওঁৰ বিষয়ে পিতৃ য়ে কৈছে, “চ�োৱা মই চিয়�োনত ভিত্তিমূলৰ নিমিত্তে
এটি শিল,এটি পৰীক্ষিত শিল,দৃঢ়কৈ বহুউৱা চু কৰ এটি বহুমূল্য শিল স্হাপন
কৰিল�োঁ।”(যিচয়া ২৮:১৬ পদ) পিতৃ য়ে জগত সৃষ্টিৰ আগতেই তেওঁৰ গৃহৰ আঁচনি
ঈশ্বৰৰ নীতিগত গ
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আৰু পৰিকল্পনা কৰিছিল কাৰণে যীচক, “জগত স্হাপনৰ পূৰ্বৰে পৰা হত হ�োৱা সেই
মেৰ প�োৱালী”বুলি কৈছে।(প্ৰকাশিত বাক্য ১৩:৮ পদ) আৰু পিতৰে কৈছে, “জগত
স্হাপনৰ পূৰ্ব্বৰে পৰা তেওঁক আগেয়ে জনা আছিল।”(১ পিতৰ ১:২০ পদ) যীচু
কেৱল ভিত্তিমূল আৰু প্ৰধান চু কৰ শিলেই নহয় কিন্তু তেওঁ ইয়াক সঠিকৰুপত সম্পূৰ্ণ
কৰিলে।প্ৰাৰ্থনাত ক্ৰু চত মৃত্যুবৰণ কৰাৰ আগত তেওঁ এই কথাই কৈছিল, “তু মি
ম�োক যি কৰ্ম্ম কৰিবলৈ দিছিলা,মই তাক সিদ্ধ কৰি পৃথিৱী ত�োমাক মহিমাম্বিত
কৰিল�োঁ।”(য�োহন ১৭:৪ পদ)
পিতৃ ঈশ্বৰ তেওঁৰ গৃহৰ সমগ্ৰ আঁচনিত�ো সঠিক সময়ত যীচু ক নিৰুপন কৰি
আৰম্ভ কৰিলে।(গালাতীয়া ৪:৪ পদ চাওক) তাৰ পাছত বাকী থকা সহকৰ্ম্মীসকলক
নিৰুপিত কৰিলে।এইল�োকসকল হল আপুনি আৰু মই।আগত উল্লেখ কৰাৰ দৰে
আমি কেৱল সহকৰ্ম্মী নহয় কিন্তু আমি তেওঁৰ গৃহৰ সামগ্ৰীও।প�ৌলে ক�োৱাৰ দৰে,
“আমাক খ্ৰীষ্টত যেনেকৈ মন�োনীত কৰিলে,তেনেকৈ সকল�ো আত্মিক আৰ্শীবাদেৰ
স্বৰ্গীয় ঠাইব�োৰত খ্ৰীষ্টত আমাক আৰ্শীবাদ�ো কৰিলে।”(ইফিচিয়া ১:৪ পদ)এইট�োৱেই
গৃহৰ সামগ্ৰী হ�োৱাৰ কথা কৈছে,আমিয়েই হল�ো জীয়া শিল।
ঈশ্বৰে আমাক সহকৰ্ম্মী হিচাপেও মন�োনীত কৰিছে,কাৰম আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ,
“কিয়ন�ো আমি তেওঁৰ কাৰিকৰী,আৰু যি সৎকৰ্ম্মত আমি চলিবলৈ ঈশ্বৰে আগেয়ে
পথস্বৰুপ প্ৰস্তত কৰিলে সেই সৎকৰ্ম্মৰ কাৰণে আমি খ্ৰীষ্ট যীচু ত সৃষ্টি হল�ো।”(ইফিচীয়া
২:১০ পদ) মন কৰক তেওঁ আমাক দিবলগীয়া দায়িত্ব আগেয়ে প্ৰস্তত কৰিলে।শাস্ত্ৰৰ
কত�ো ক�োৱা নাই যে আমাক দিবলগীয়া দায়িত্ব জগত স্হাপনৰ পূৰ্বৰেপৰা দিয়া
হৈছে বুলি তথাপিও সেইট�ো নিশ্চয়কৈ সম্ভৱ।আমি জান�ো যে, “জগত স্হাপনৰ
কালত তেওঁৰ কাৰ্য্যব�োৰ সমাপ্ত হলেওঁ।”(ইব্ৰী ৪:৩ পদ)যি কি নহওক,সমকৰ্ম্মী
হিচাপে আমাৰ দায়িত্বৰ সম্পৰ্কে আমি বিচাৰি প�োৱা লিখিত কথাট�ো হল যে
সেইবালাক আমাৰ জন্মৰ আগৰপৰাই আমাক দিয়া হৈছে।দায়ুদে কৈছে, “ত�োমাৰ
চকুয়ে প্ৰথম উৎপন্ন হ�োৱা ম�োৰ আকাৰ দেখিলে,আৰু ম�োৰ সকল�োৱেই ত�োমাৰ
বহীত লিখা আছিল,যি কালত সেইব�োৰৰ এটিও নাছিল,সেই কালত ম�োৰ সকল�ো
দিন নিৰুপিত হৈছিস।”
আমাৰ জীৱনৰ কৰ্ম্মবিলাক আমি আমাৰ মাতৃ ৰ গৰ্ভ ত স্হিতি ল�োৱাৰ আগতেই
দৈৱ নিৰুপিত হৈছিল।এই সত্যট�ো যিৰিমিয়াৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ বাক্যত দেখা যায়,
“উদৰত ত�োমাক নিৰ্মান কৰাৰ পূৰ্বেই মই ত�োমাক জানিল�োঁ,আৰু তু মি গৰ্ভৰপৰা
বাহিৰ হ�োৱাৰ পূৰ্বেই মই ত�োমাক পবিত্ৰ কৰিল�ো,মই ত�োমাক জাতিবিলাকৰ গুৰুত
ভাৱবাদী কৰি নিযুক্ত কৰিল�োঁ।”(যিৰমিয়া ১:৪,৫ পদ)
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পাঁচনি প�ৌলেও লিখিছে, “কিন্তু যি ঈশ্বৰে ম�োক মাতৃ গৰ্ভৰে পৰা পৃথক
কৰি তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰে ম�োক আমন্ত্ৰণ কৰিলে,তেওঁৰ পুত্ৰৰ শুভবাৰ্তা মই যেন
পৰজাতিবিলাকৰ আগত প্ৰচাৰ কৰ�োঁ,এই কাৰণে তেওঁ যেতিয়া নিজ পুত্ৰক ম�োত
প্ৰকাশ কৰিবলৈ সন্তষ্ট হৈছিল,তেতিয়া মই মাংস আৰু তেজেৰে সৈতে পৰামৰ্শ
নকৰিল�ো।”(গালাতীয়া ১:১৫,১৬ পদ)
এই সাক্ষ্যবিলাকে কেৱল দায়ুদৰ বাক্যক নিশ্চিত কৰিছে যে আমি সকল�োৱেই
জন্মৰ আগৰপৰাই নিদিষ্ট কৰ্ম্ম কৰিবলৈ পৃথক কৰা হৈছে।সেইবাবে এই এটা
আচৰিত সত্য যে ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ বিষয়ে আপ�োনাৰ জন্মৰ আগৰপৰাই এখন
পুথি লিখি থৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকদিনা উকলি য�োৱাৰ আগতেই আপ�োনাৰ প্ৰতিট�ো
মূহুত্তৰ কথা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে।এতিয়া প্ৰশ্নট�ো হয় যে আমি আমাৰ কাৰণে যি
পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল তাক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম নে?
চল�োমনে লিখিছে, “মই জান�ো যে ঈশ্বৰে যি যি কৰে সেই সকল�ো চিৰস্হায়ী,তাক
বঢ়াবও ন�োৱাৰি,কমাবও ন�োৱাৰি,আৰু তেওঁৰ সাক্ষাতে যেন মানুহবিলাকে ভয় কৰে
সেই নিমিত্তেই ঈশ্বৰে তাক তেনে কৰে।যি আছে সেয়ে পূৰ্বেও আছিল,আৰু যি আগলৈ
হব লগা,সিও পূৰ্বেই আছিল,আৰু যি হৈ গল ঈশ্বৰে আক�ৌ তাকে বিচাৰে।”(উপদেশক
৩:১৪,১৫ পদ)।
এই শাস্ত্ৰাংসত আৰু অধিক আছে।প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ এটা পৰিকল্পনা আছে।এইট�ো
সম্পূৰ্ণ হ�োৱাট�োত এক�োৱেই বাধা দিব ন�োৱাৰে,আৰু মানৱে ইয়াত এক�ো য�োগ কৰিব
ন�োৱাৰে।যি কি নহওক চল�োমনে কৈ গৈ আছে যে বৰ্ত মানত সম্পূৰ্ণ হ�োৱাবিলাক
আগতেই ঈশ্বৰৰ হৃদয়ত আছিল।ভৱিষ্যতে যি হব লগা আছে সেইয়াও আগৰ
পৰাই ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনাত আছে।যি কি নহওক ইতিমধ্যে হৈ গল তাৰ বাবে আমি
কৈফিয়ত দিব লাগিব।যি আমাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল,সেই পথত
আমি ছলিছিল�োনে?আমি বিশৃংখল কৰিছিল�ো নেকি বা আমাৰ নিয়�োগক আমি
একেলগে পাহৰি গৈছিল�ো?আমাক যি কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল তাক কৰিবলৈ
ঈশ্বৰে মুখ্য পৰিকল্পনাও আন কাৰ�োবাক নিয়�োগ কৰিবলগীয়া হৈছিল নেকি?
এই সন্ধিক্ষণত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াব লাগিব।প্ৰত্যেকৰে নিজৰ
জীৱনত এটা স্বৰ্গীয় আমন্ত্ৰণ আছে।আমি প্ৰত্যেকেই ঈশ্বৰৰ গৃহৰ মুখ্য পৰিকল্পনাৰ
গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ।সেইবাবে আমি এই সত্যট�ো জনাট�ো খুবেই ভাল কথা, আপ�োনাৰ
আমন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যি কৰিলে তাৰ বাবে আপ�োনাৰ স�োধবিচাৰ নহয়
কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপ�োনাক যি কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জন�োৱা হৈছিল তাক লৈহে
স�োধবিচাৰ কৰা হব।
ঈশ্বৰৰ নীতিগত গ
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আহক এটা উদাহৰণ চাওঁ।স�োধবিচাৰৰ আসনত যীচু ৱে হয়ত�ো এনেকুৱা কিবা
এটা কব, “প্ৰচাৰক এন্ডাৰচন আগলৈ আহা আৰু আত্মাবিলাকৰ কৈফিৎয়ত দিয়া
যাৰ ওপৰত ম�োৰ কাৰণে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ মই ত�োমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল�ো।”সেই
মানুহজন যীচু ৰ সন্মুখলৈ হয়ত�ো অলপমান কঁ পি কঁ পি আৰুহৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু
কব, “মহাশয় আপুনি গাণনিক এন্ডাৰচনক বুজাইছে হয়নে?মই ম�োৰ নিজৰ ব্যৱসায়
প্ৰতিষ্ঠানত গাণনিক হিচাপে কাম কৰিছিল�ো।এইট�ো ম�োৰ জীৱিকা আছিল।প্ৰকৃ ততে
মই বহু গীৰ্জা প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিনা লাভৰ সংস্হা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল�ো।সেই পৰিচৰ্য্যাই
আপ�োনাৰ ৰাজ্যলৈ বহু আত্মাক প্ৰভাৱিত কৰিছিল।আপুনি ম�োক আন ক�োন�োবা
বুলি ভু ল কৰিছে নেকি?”
প্ৰভূ ৱে উত্তৰ দি কব, “নহয়,মই ত�োমাক ত�োমাৰ জন্মৰ আগৰপৰাই এচিয়াৰ
ল�োকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ আৰু জয় কৰিবলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিছিল�ো।এতিয়া ম�োক
হিচাৰ দিয়া যে তেওঁল�োক কত।যদি তু মি ম�োৰ বাধ্য হলাহেতেঁ ন ম�োৰ ৰাজ্যৰ বাবে
দ�োৱা সকল�ো ফলৰ বাবে মহান ভাৱে পুৰষ্কৃ ত হলাহেতেঁ ন।এতিয়া পলস্বৰুপে ত�োমাৰ
কৰ্ম্ম পুৰি পেল�োৱা হব,কিয়ন�ো সেইবিলাক ম�োলৈ বাধ্যতাৰে কৰা হ�োৱা নাছিল।”
তেতিয়া হয়ত�ো আমি এই দৃশ্য দেকা পাম যীচু ৱে হয়ত�ো কব, “গণনাকাৰী জন
আগলৈ আহা আৰু মই ত�োমাক যি কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল�ো তাৰ হিচাপ দিয়া।”
সেই ব্যক্তিজন�ো হয়ত�ো কঁ পি কঁ পি আৰু বিভ্ৰান্ত হৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু কব,
“আপুনি পালক জনক বিচাৰিছে হয়নে? মই নশ সদস্যৰ এটা গীৰ্জাৰ পালক
আছিল�ো।মই একেবাৰে তলৰ পৰাই গীৰ্জাট�ো গঢ়িছিল�ো।” যাৰ কাৰণে প্ৰভু ৱে
উত্তৰ দি কব, “নহয় মই ত�োমাক ব্যৱসায়ৰ স্হানসমূহত গণনাকাৰী হিচাপে আৰু
শক্তিশালী ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল�ো যিট�োৱে ম�োৰ
গীৰ্জা আৰু পৰিচৰ্য্যাক মই যি তেওঁল�োকক বাৰ দিছিল�ো তাক কাৰ্য্যকৰী ৰুপত সম্পূৰ্ণ
কৰিবলৈ সহায় কৰিলেহেতেঁ ন।যদি তু মি ম�োক আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিলাহেঁ তেন,মই
ত�োমাক এইট�ো দেখুৱাল�োহেতেঁ ন।”তেতিয়া সেই পৰিচৰ্য্যাবিলাকে অনন্তকালৰ বাবে
ল�োকসকলৰ ওপৰত প�োল�োৱা প্ৰভাৱৰ বাবে কৃ তিত্বট�ো ত�োমালৈ গলহেতেঁ ন।প্ৰত্যেক
আত্মাৰ বাবে ত�োমাক পুৰষ্কৃ ত কৰা কৰা হলহেতেঁ ন। কিন্তু এতিয়া তু মি যি কৰিলা
তাৰ বাবদ এক�ো ন�োপ�োৱা,কিন্তু এইট�ো ম�োলৈ বাধ্যতাৰে কৰা হ�োৱা নাছিল।মই
ত�োমাক নগৰখনৰ এটা গৰ্জাত মুখ্য উপস্হাপক হিচাপেও নিয়�োগ কৰিছিল�ো যৰ
পৰা তু মি ত�োমাৰ গীৰ্জা আৰম্ভ কৰিছিলা।যদিও এই গাৰ্জাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা
পাঁচশতকৈ অধিক আছিল,তেওঁল�োকৰ সদস্যই সমুদায়ট�োৰ বহুল�োকৰ জীৱনৰ ওপৰত
প্ৰভাৱ পেলাইছিল।যদি তু মি নম্ৰ হ�োৱা হলে তেওঁল�োকে স্পৰ্শ কৰা বিশ হাজাৰ
আত্মাৰ কৃ তিত্ব চিধা ত�োমালৈ গলহেতেঁ ন কাৰণ তু মি ত�োমাৰ এটা অপৰিহাৰ্য্য অংশ
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এই শৰীৰট�োত থাকিলেহেতেঁ ন যাৰ বাবে মই ত�োমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল�ো।যিদেতু
তু মি নাছিলা সেইবাবে তু মি সেই বিশ হাজাৰ আত্মাৰ বাবে ক�োন�ো পুৰষ্কাৰ নাপাবা।
ম�োক এটা সচাঁ উদাহৰণ দিবলৈ দিয়ক।আমাৰ পৰিচৰ্য্যাত সমিতিৰ সদস্য এজন
আছে যিজনে মৰমৰ বন্ধু আৰু আমেৰিকাৰ দক্ষিন পূব দিশৰ এটা উন্নয়নশীল চেষ্টা
কৰি থকা এটা গীৰ্জাৰ পালক তেওঁ সেই গীৰ্জাট�ো ১৯৯১ চনত বাইশজন সদস্যৰে
আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়া ই বৃদ্ধি হৈ চাৰিহেজাৰ সদস্য হলগৈ।শিক্ষা দিবলৈ সহজ
গীৰ্জাৰ ভিতৰত ইও এটা কাৰণ মানুহবিলাক আগ্ৰহী বহুল�োকে এই গীৰ্জাত পৰিত্ৰাণ
পাইছিল আৰু শিষ্য কৰা হৈছিল।
এই গীৰ্জাট�ো দলবদ্ধ প্ৰাৰ্থনা,শক্তিশালী শিক্ষা আৰু কঠিন কষ্টৰ য�োগেদি ক্ৰমান্বয়ে
বৃদ্ধি পাই গৈ আছিল আৰু তেওঁল�োকে বৃহৎ সংখ্য ল�োকক স্হান দিবলৈ এটি সুন্দৰ
ভৱন নিৰ্ম্মান কৰিলে।বহু বছৰৰ পাছত ম�োৰ বন্ধু জনে এজন সদায় পৰিপাতি
প�োছাক পিন্ধা গীৰ্জাত উপস্হিত থকা পকা চু লিৰ এজন নিদিষ্ট ব্যক্তিক লক্ষ্য
কৰিলে।তেওঁ আৰু এই ব্যক্তিজনে চকুল�ো টু কি টু কি এটাৰ পাছত এটা গীৰ্জাৰ সেৱাত
উপস্হিত থকাও লক্ষ্য কৰিলে।পালকজনে অনুভৱ কৰিলে যে সেই আনন্দৰ চকুল�ো
নাছিল।
অৱশেষত ভদ্ৰল�োকজনে এজন সহয�োগী পালকৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু তেওঁ
প্ৰকাশ কৰিলে যে ঈশ্বৰে তেওঁক স্পষ্টৰুপত কৈছিল যে তেওঁ যাতে সেই চহৰত
এটা গীৰ্জা আৰম্ভ কৰে।কেইদিনমানৰ পাছত তেওঁ পালক কৰিবলগীয়া গীৰ্জাৰ
ভৱনট�োৰ সপ�োন দেখা পালে,তেওঁৰ সপ�োনট�ো ইমানেই স্পষ্ট আছিল যে তেওঁ দেখা
ভৱনট�োৰ ছৱি স্পষ্ট কৰিবলৈ এজন পেচাদাৰী ব্যক্তি ললে।তাৰ পাছত তেওঁ কলে
যে তেওঁ কিছু মান বাধাৰ সন্মূখীন হল আৰু গীৰ্জা আৰম্ভ কৰাৰ পৰা পিছ হুহুঁকি
গল।কিছু দিনৰ পাছত তেওঁ আন চহৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে আৰু কম সময়ৰ কাৰণে
পৰিচৰ্য্যা কৰিলে আৰু অৱশেষত ব্যৱসায়িক পৃথিৱীত লিপ্ত হৈ পৰিল।তাৰ পাছত
তেওঁ সাৱধানেৰে মেৰিয়াই থ�োৱা এখন কাগজ মেলিলে আৰু সহয�োগী পালকজনক
কলে যে সেই খন চিত্ৰকৰ জনে অঁকা ভৱনট�োৰ ছৱি যিখন তেওঁ ১৯৮১ চনত
অকাঁইছিল।যেতিয়া সহয�োগীজনে ছৱিখন চালে তেওঁ প্ৰায় হতভম্ব হল।এইট�োৱে সেই
ভৱন যিট�ো ম�োৰ বন্ধুৱে কেইবছৰ পাছত নিৰ্মান কৰিলে,যত তেওঁল�োকে এতিয়া
গ�োট খায়।তাৰ পাছৰ পৰাই ম�োৰ বন্ধু জনে সেই ব্যক্তিজনক সান্তনা দিয়াৰ পৰিচৰ্য্যা
কৰিব ধৰিলে।কিন্তু তেওঁ ইয়াৰ পৰা ৰেহাই প�োৱাৰ কষ্টৰ কথা কলে।(অৱশ্যে
ঈশ্বৰে তেওঁক দ�োষাৰ�োপৰ জীৱনত জীয়াই থকা আশা নকৰে কিন্তু শিকি বৃদ্ধি পাই
আৰু তেওঁৰ বাকী জীৱনৰ কালছ�োৱা কেনেকৈ ফলপ্ৰসুভাৱে প্ৰভু ৰ সেৱা কৰিব তাৰ
সন্ধান কৰাট�োহে বিচাৰে।
ঈশ্বৰৰ নীতিগত গ
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বহু বছৰ আগতে মই একেই বিষয় এখন বিশাল সভাত কৈছিল�ো।সেৱাৰ শেষত
এজন পালকে যিজন প্ৰায় কঁ পি আছিল আৰু অলপমান বিৰক্ত আছিল,আমাৰ দলৰ
এজন সদস্যৰ ওচৰলৈ আহিল।এই নেতা জনে কলে, “আজি ৰাতি তেওঁ যি কলে
সেই বিষয়ে তেওঁ গম্ভীৰ নাছিল,হয়নে?”ম�োৰ দলৰ সদস্যজনে কলে, নিশ্চয় তেওঁ যি
কলে সেইয়া ঠিকেই কৈছে।এইয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য,কিয় কি হলন�ো?পালকজনে যি জন
পঞ্চাছ বছৰীয়া আছিল উত্তৰ দিলে, “যেতিয়া মই ডেকা আছিল�ো,মই ফিলিপাইনছত
থকা আৰু তাৰ ল�োকসকলক পৰিচৰ্য্যা কৰা স্পষ্টৰুপে সপ�োনত দেখিছিল�ো।সপ�োনট�ো
ইমানেই বাস্তৱ আছিল যে মই তাত এদিন বা বেচি দিন তাত থকাৰ দৰে
লাগিছিল।যি কি নহওক এইট�ো কেতিয়াও নহল আৰু এতিয়া ম�োৰ গীৰ্জাত মই ত্ৰিশ
বছৰতকৈ অধিক কাল পালকৰ কাম কৰি আছ�োঁ।”আমাৰ দলৰ সদস্যজনে ভদ্ৰভাৱে
কলে,ঠিক আছে এই বিষয়ে আপুনি কি কৰিব?”
পালকজন বাকযুদ্ধ হল আৰু খ�োজকাঢ়ি আঁতৰি গল।এবছৰৰ পাছত আমাৰ দলৰ
সদস্যজনে পালকজনৰ পৰা খবৰ পালে,এই নেতাজনে গীৰ্জাট�ো সহয�োগী এজনক
দিলে আৰু এতিয়া ফিলিপাইনচত থাকে আৰু তেওঁ সুখী।আগৰ পালকজনৰ প্ৰতিবেদন
আছিল, “মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুভৱ কৰিছ�ো যে ম�োক যি কৰিবৰ কাৰণে ম�োক
সৃষ্টি কাৰ হৈছিল মই ঠিক সেইট�োৱেই কৰি আছ�োঁ।”
আহক আমি এই সত্যট�ো নিৰুপন কৰা আন এটা ঘটনা চাওঁ।অলপ দিনৰ আগত
,ম�োৰ এজন বন্ধুৱে ম�োৰ বাবে ন�ৌসেনাৰ বিষয়া এজনক লগ ধৰিবলৈ এটি নৈশ
ভ�োজন আয়�োজন কৰিলে।তেওঁৰ পৰিচয় ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণ এই লিখনিৰ সময়ত
তেওঁ সক্ৰিয় সেৱাত আছে মই এটা কল্পনিক নাম দিম প�ৌল।দুঘন্টা ধৰি মই তেওঁৰ
সাক্ষ্য শুনি বিষ্ময়ত আৱদ্ধ হৈ আছিল�ো।যেতিয়া প�ৌলে ডেকা আছিল আৰু বয়স
ত্ৰিশবছৰৰ কম আছিল,তেওঁ বাইবেলৰ দুবছৰীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল আৰু এটা
গীৰ্জাৰ যুৱবিলাকৰ বিভাগত অভ্যাস কৰিছিল।তেওঁৰ অভ্যাসৰ দ্বিতীয়ট�ো গ্ৰীষ্মকালৰ
পাছত প�ৌলক গীৰ্জাৰ এজনী ছ�োৱালীৰ সৈতে কৰা অসংযত কাৰ্য্যৰ বাবে দ�োষী
কৰা হৈছিল। প�ৌলে কৈছিল, “জন মই তাইৰ সৈতে তেনে কৰা নাছিল�ো।প্ৰকততে
মই তাইক আকৰ্ষনীও দেখা নাছিল�ো।কিন্তু নেতৃ ত্বও প্ৰতিবেদনট�ো কেৱল বিশ্বাসেই
নকৰিলে কিন্তু ইয়াক অবিৰত ৰাখিলে,আৰু মই সকল�ো হেৰুৱাল�ো,তেওঁল�োক ম�োৰ
য�োগ্যতা নাইকিয়া কৰিলে।ম�োৰ খ্যাতি কলঙ্কিত হল,াৰু ম�োক ম�োক এক�ো ন�োস�োধাকৈ
গুচি যাবলৈ ক�োৱা হল।”প�ৌলে তাৰ পাছত কলে, “মই আগতে কেতিয়াও ঈশ্বৰক
নিবিচৰাৰ দৰে মই তেওঁক বিচাৰিব ধৰিল�ো।এদিন প্ৰাৰ্থনাত ঈশ্বৰে ম�োক স্পষ্টকৈ
ক�োৱা শুনিল�ো,মই ত�োমাক পৰিচৰ্য্যা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জন�োৱা নাই।মই ত�োমাক
সেনাৰ বাবেহে আমন্ত্ৰণ জনাইছ�ো।”
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প�ৌলে সেনা মেৰেইন বায়ুসেনাৰ নিয়�োগ বিষয়াৰ ওচৰলৈ গল আৰু কত�ো তেওঁৰ
নামভৰ্তিৰ প্ৰমাণ নাপালে।কেৱল মাত্ৰ ন�ৌসেনাহে বাকী আছিল।প�ৌলে ন�ৌসেনাৰ
বাবে আবেদন জনাওতে নিয়�োগ বিষয়াজনে তেওঁক ভৰ্তি হব পৰা পদ সমূহৰ
বিষয়ে জনালে।প�ৌলে খুউব নিৰুৎসাহী হল কাৰণ সেই পদসমূহৰ ক�োন�োট�োৱেই
ঈশ্বৰৰ দিশে তেওঁ হৃদয় অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা নাছিল।গুৰুত্বৰ ভাৱে নতু নম
নিযুক্তি বিচাৰি বিষয়াজনে ন�ৌসেনাৰ ভিতৰৰ কিছু মান বিশেষ কাৰ্য্যক্ৰম তেওঁলৈ
আগবঢ়ালে।যেতিয়া তেওঁ SEAL শব্দট�ো কলে,ম�োৰ নতু ন বন্ধু জনে কলে সেইট�োৱেই
তেওঁ বিচৰা কামট�ো আছিল।বিষয়াজনে তেওঁক নিৰ-সাহী কৰিব বিচাৰিছিল কাৰণ
কেইজনমানহে SEAL প্ৰশিক্ষন সমাপ্ত কৰিব পাৰে।দৰাচলতে প�ৌলক জন�োৱা হৈছিল
যে সেই কাৰ্য্যালয়ৰ পৰা ক�োনেও প্ৰশিক্ষন শেষ কৰিব পৰা নাই যিহেতু পৃথিৱীৰ
ভিতৰত এইট�ো সকল�োতকৈ কঠিন সামৰিক প্ৰশিক্ষন আছিল।যি কি নহওক, প�ৌলে
বিকল হৈ পৰিছিল,প্ৰায় বুকু ফাটি গৈছিল,ঈশ্বৰৰ ফালে যাত্ৰাত প্ৰথম খ�োজ বুলি
জানি তেওঁ সজ�োৰে কাতৰ�োক্তি কৰি আছিল যে এইট�োৱেই সেইট�ো যিট�ো কৰিবলৈ
তেওঁৰ নামভৰ্তি কৰা হয় যেন।যি কি নহওক তাত কিছু সমস্যা আছিল।প্ৰথমতে
প�ৌলে কেনেকৈ সাঁতুৰে জনা নাছিল।তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু অৱশেষত
বহু অস্ৰোপ্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু কানত নলী স�োমাই প�ৌলে অতি যন্ত্ৰনাদায়ক বিষ
অনুভৱ কৰিব আৰু তাৰ পাছত ঘাওঁ হব পাৰে।কিন্তু প�ৌলে সচাঁকৈয়ে বিশ্বাস
কৰিছিল যে যদি তেওঁৰ নিজৰ শক্তিৰে কিবা আহৰণ কৰিব পাৰিলেহেঁ তেন তেনেহলে
ঈশ্বৰে তেওঁক কেতিয়াও আমন্ত্ৰণ নকৰিলেহেঁ তেন।
প�ৌলে সাঁতুৰিবলৈ নিজকে শিকালে আৰু আন্তৰিকতাৰে তেওঁৰ কানখন সুস্হ
কৰিবলৈ ঈশ্বৰক আন্তৰিক ভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে।প্ৰত্যেক দিনে এই পানীত ল�োৱা
প্ৰশিক্ষন বেদনাদায়ক আছিল কিন্তু তেওঁ ত্যাগ কৰা নাছিল।এদিনাখন প্ৰত্যেকদিনে
বেদনা সহ্য কৰাৰ চাৰিমাহৰ পাছত প�ৌলে কেৱল সাতুঁ ৰাই নহয় কিন্তু পানীৰ
গম্ভীৰতালৈ জপিয়াই বিনা বিষে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা হল।তেওঁ আৰ�োগ্য লাভ কৰিলে
আৰু SEAL দৰল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হল।প�ৌলে প্ৰশিক্ষনত উত্তীৰ্ণ হবলৈ
অতিমাত্ৰা কষ্ট আৰু বাধা অনুভৱ কৰিছিল,কিন্তু অৱশেষত তেনে কৰিলে আৰু
কঠিনতম সময়ৰ মাজত যুদ্ধৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছিল নকল ভাতৃ ত্ব।তেওঁ চৈধ্য
বছৰতকৈও অধিককাল SEAL দলত আছে আৰু মিচনসমূহত স্বৰ্গীয় হস্তাক্ষেপৰ
বহু কাহিনী তেওঁৰ আছে যিব�োৰ ইমানেই বিষ্ময়কৰ যে ম�োৰ গাৰ ন�োম শিয়ঁৰি
গৈছিল।মই সেইদিনা সন্ধিয়া জানিছিল�ো যে মই ঈশ্বৰৰ এজন মহান ব্যক্তিৰ সৈতে
বহি আছ�ো বুলি,তথাপিত�ো তেওঁক ধৰ্ম্মবেদীৰ পাছফালে থিয় দিবলৈ ঈশ্বৰে আমন্ত্ৰণ
জন�োৱা নাছিল।তেওঁক সামৰিক বাহিনীৰ ল�োকসকল ঢু কি পাবলৈ আৰু সেই
ক্ষমতাৰে আমাৰ দেশক সেৱা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জন�োৱা হৈছিল।আজি প�ৌল কেৱল
ঈশ্বৰৰ নীতিগত গ
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এজন SEAL সদস্যই নহয়,SEAL ৰ এজন প্ৰশিক্ষক।তেওঁ ঈশ্বৰক তেওঁৰ পথ সঠিক
কৰিবলৈ সহাৰি দিলে যাতে তেওঁ তেওঁৰবাবে পৰিকল্পনা কৰা ভাল কৰ্ম্মত প্ৰৱ্শ
কৰিব পাৰে।মই বহু মানহৰ কাহিনী শুনিছ�োঁ,যিবিলাকে প�ৌলৰ দৰে নহয়,তেওঁল�োকৰ
লক্ষ্যস্হান হেৰুৱাই পেলালে।মই ইয়াৰ দৰে একেই উদাহৰণ�ো দেখিছ�োঁ।সমগ্ৰ পৃথিৱীত
বিশ বছৰতকৈও বেছি মই গীৰ্জা ঘৰব�োৰলৈ যাত্ৰা কৰ�োঁতে,মই জেষ্ঠ পালকসকলক
দেখিছ�োঁ,যিসকলক মই ম�োৰ হৃদয়ত জান�ো যে তেওঁল�োকক সহকাৰী পালক হিচাপেও
আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে,ব্যৱসায়ী সকল যি সকলক মই জান�ো তেওঁল�োক সম্পূৰ্ণ সময়ৰ
পৰিচৰ্য্যাত থাকিব লাগিছিল,আনকি পালকসকল যিসকলক মই জান�ো তেওঁল�োক
ব্যৱসায়ৰ স্হানত থাকিব লাগিছিল।
মই কৰ্পৰেট বা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত ল�োকসমূহক কৰ্ম্ম কৰা দেখিছ�ো,তেওঁল�োকে
আনৰ বাবে নিজৰ পতন হ�োৱাৰ ভয়ত কৰ্ম্ম কৰে।আৰু মই আন কিছু মান ল�োকক
দেখিছ�োঁ যি সকল আনৰ প্ৰতি বিশ্বাসী নহয় কাৰণ তেওঁল�োকে নিজে সৰ্বেসৰ্বা
হব বিচাৰে।মই ল�োকসকলক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ বাহিৰত বিয়া কৰ�োৱা দেখিছ�োঁ আৰু
তেওঁল�োকৰ আমন্ত্ৰণ বাধাগ্ৰস্হ হয়।আন কিছু মান ল�োক তেওঁল�োকৰ বন্ধুবৰ্গৰ দ্বাৰা
প্ৰভাৱিত হয় বা তেওঁল�োকৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে যি সকলে তেওঁল�োকৰ আমন্ত্ৰণৰ
পৰা দূৰত ৰাখে।মই সেইল�োকসক দেখিছ�ো যি সকল বিন�োগন খেল,টকা পইচাৰ
প্ৰতি ল�োভ,পৰাক্ৰমৰ প্ৰতি ল�োভ আৰু তেনেধৰণৰ আন বিষয়সমূহত জড়িত হৈ
থাকে।এনে উদাহৰণ অসীম,কিন্তু যি কি নহওক ই এজন বিশ্বাসীৰ গৃহ নিৰ্ম্মান মুখ্য
আঁচনিত তেওঁল�োকৰ চৰিত্ৰ ৰুপায়নত বাধা দিয়ে।এইবিলাক গম্ভীৰ চিন্তা কিন্তু ভাল
খৱৰট�ো হল যে আমাৰ মাজৰ ক�োন�োৱেও ঈশ্বৰ আমাৰ আগত ৰখা পথৰ পৰা দিশ
পৰিবৰ্ত ন কৰিব নালাগে।ঈশ্বৰ হল আমাৰ কাহিনীৰ লেখক,তেওঁ সেইবীলাক সম্পূৰ্ণ
কৰিবলৈ আমাক আগবঢ়াই নিবলৈ সঠিকৰুপে সক্ষম।এতিয়া আমি সুধিবলগীয়া
প্ৰশ্নট�ো হল,সহকৰ্ম্মী হিচাপে কৰিবলৈ ম�োক কিহৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছে সেইয়া
মই কেনেকৈ জানিম?আমি ইয়াৰ পাছৰ অধ্যায়ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নট�োৰ বিষয়ে
আল�োচনা কৰিম।আমি আৰু অৰ্ন্তদৃষ্টি দান কৰিম যাতে আমি পথৰপৰা গতি
পৰিবৰ্ত নৰ পৰা কেনেকৈ উভতি আহিম।
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অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

অধ্যায় ১২

ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা আমন্ত্ৰণ
“কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ যি অনুগ্ৰহৰ বৰ আৰু আমন্ত্ৰণ, সেয়ে খেদহীন।”
(ৰ�োমীয়া ১১:২৯ পদ)
বহুতে ভাৱিব পাৰে যে ঈশ্বৰৰ আচঁ নিৰ পৰা এজন ল�োক পথভ্ৰষ্ট হব পাৰেআনকি ভালআৰু পবিত্ৰ যেন লগা বিষয়ব�োৰলৈ বিচ্যুত হৈ-ভয়ানক অৱস্হালৈ।এইট�ো
হল এটা বুজিব পৰা সাঁহাৰি।কিন্তু মনত ৰাখিব যে আমি অকৃ তকাৰ্য্যতাৰ বা শাস্হিৰ
ভয়লৈ আমন্ত্ৰিত হ�োৱা নাই কিন্তু ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰখাপ বাবেহে আমন্ত্ৰিত হৈছ�োঁ।প্ৰভু ৰ
প্ৰতি আমাৰ ভয়েই এজনৰ উপদেশত আমাক ধৰি ৰাখে যাৰ বিষয়ে ক�োৱা হৈছে
যে, “আৰু ত�োমাল�োকে স�োঁফালে কি বাওঁফালে ঘুৰিবৰ সময়ত ত�োমাল�োকৰ কাণে
পাছৰ পৰা এই বাক্য শুনিবলৈ পাব, এয়ে পথ, এয়েদি চলা।”(যিচয়া ৩০:২১ পদ)
সেইবাবে আহক আমি সেই বিষয়লৈ আমা ধ্যান ঘূৰাওঁ যে ঈশ্বৰ নীতিগত গৃহৰ
নিৰ্মাতা হিচাপে আমাৰ স্হানৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ জানিব পাৰিম?

সৰ্বপ্ৰথমেঃ কি আপুনি গভীৰতাৰে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক জানিবলৈ যত্ন
কৰিছেনে?
প্ৰথমতে আপুনি ঈশ্বৰক হৃদয়েৰে বিচাৰিছেনে? আপ�োনাৰ লক্ষ্য পূৰ কৰাৰ বিষয়ে
স�োধ�োতে আপুনি হয়ত�ো ভাৱিব মই সেইট�ো বিচাৰ�ো। কিন্তু মই নাজান�ো ম�োক কি
কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে বুলি, ইয়াৰ কিছু মান কাৰণ থাকিব পাৰে। আপুনি
নিজকে স�োধিবলগীয়া প্ৰথম প্ৰশ্নট�ো হল যে আপুনি ঈশ্বৰৰ হৃদয়েৰে বিচাৰিছেনে?
আমাক ক�োৱা হৈছে যে যিসকলে বিশ্বাসেৰে ধৈৰ্য্যৰে ঈশ্বৰক বিচাৰে তেওঁল�োকক
ঈশ্বৰে পূৰস্কৃ ত কৰে(ইব্ৰী ১১:৬ পদ)।সেইসকলক নহয় যিসকলে কেতিয়াবাহে
ঈশ্বৰক আচৰিত হৈ বা সন্দেহত বিচাৰে।যদি ক�োন�োজনে ঈশ্বৰক হৃদয়েৰে বিচাৰে,
উত্তৰ পাবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ আশাৰে সেইজন ল�োকক পৃথিৱীলৈ কিয় অনা হল তাক
দেখুওৱা হব। মই পাৰডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মিলনত পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ পাছত মই লগে
লগেই ম�োৰ জীৱনৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক জানিবলৈ বিচাৰিছিল�ো।
মই এজন অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ ছাত্ৰ আছিল�ো আৰু IBM ত প্ৰত্যেক ছমহীয়া
পৰীক্ষাত কৃ তকাৰ্য্য হৈছিল�ো। ম�োক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহৰ ভিতৰত ম�োৰ
আমন্ত্ৰণৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰাট�োও এটা আছিল,ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বাধ্য হ�োৱাৰ
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সাধাৰণ ইচ্ছাৰ সৈতে, যিট�ো মই পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ কেইটামান মাহৰ পাছতেই ঘটিল।
মই এজন অভিযন্তাৰ প্ৰতিষ্ঠানট�োৰ প্ৰতি তেওঁৰ আঠত্ৰিশ বছৰীয়া সেই লগৰ আঠদহজনীয়া অভিযন্তাৰ গ�োটৰ সৈতে এটা কাৰ্য্যালয়ত উদযাপন কৰি আছিল�ো। আমি
কথা পাতি আছিল�োঁ, আৰু সেই ল�োকজনে আমাক সকল�োকে কলে, “মই আঠত্ৰিশ
বছৰ এই কামট�ো সদায় কৰিবলৈ আহি বিৰক্ত হৈছিল�ো।” ম�োৰ বাহিৰে, সকল�োৱেই
হয়ত�ো সন্মত হৈছিল বা হাঁহি ফু ৰ্তি কৰিছিল। মই হতভম্ভ হৈছিল�ো। এই ল�োকসকলৰ
মাজত নতু ন হ�োৱা বাবে মই আচঁ ৰিত হৈছিল�ো যে ক�োন�োজনেই আনধৰণে মন্তব্য
নিদিছিল।সেইবাবে মই হঠাৎ কৈ দিছিল�ো, “আপুনি যদি বেয়া পাইছিল তেন্তে কিয়
আপুনি এই চাকৰি আঠত্ৰিশ বছৰ কৰিলে?” তেওঁ ম�োলৈ ঘুৰি চালে আৰু কলে,
“এইট�ো এটা চাকৰি,”ম�োৰ কথালৈ আহি বিতৃ ষতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, ম�োৰ দেউতা এজন
অভিযন্তা আছিল আৰু কৈছিল যে এইট�ো এটা ভাল দৰমহা প�োৱা জীৱিকা বুলি।
কিন্তু এই ঘটনাই ম�োৰ দৃষ্টিভঙ্গী সলনি কৰিলে।মই ভাৱিল�ো ক�োন�ো ধন, সুৰক্ষা
বা আন ক�োন�ো বস্তুয়েই মই পৃথিৱীলৈ অহাৰ কাৰমত বাধা দিব ন�োৱাৰিব। ঠিক
তাতেই মই ম�োৰ মন স্হিৰ কৰিল�ো যে ম�োক কিহৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে
তাক বিচাৰি উলিয়াম আৰু তাৰ ফালে ম�োৰ পাছৰ পদক্ষেপ কি হব।মই শিকিছিল�ো
যে তেওঁৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰথম অৱস্হাতেই যদি আপুনি হৃদয়েৰে বিচাৰে
তেন্তে ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ জীৱনৰ আমন্ত্ৰণৰ এক ম�োটামূটী ছৱি দেখুৱাই। আন কথাত
কলে, তেওঁ আপ�োনাক অন্ত আৰম্ভণিৰপৰাই দেখুৱাব। যুৱ অৱস্হাতেই, য�োচেফক
দেখুওৱা হৈছিল যে তেওঁ এজন মহান নেতা হব বুলি, আনকি তেওঁৰ পিতৃ আৰু
ভাতৃ সকল�ো তেওঁৰ তলতীয়া হব। ম�োচিয়ে জানিছিল যে তেওঁৰ সময় হ�োৱাৰ
আগতেই ইহুদীসকলক ছল্লিশ বছৰ নেতৃ ত্ব দিব। দায়ুদ যুৱ অৱস্হাত ভেড়া চৰাই
থকা কালতেই দেখুওৱা হৈছিল যে তেওঁ ৰজা হব। আৰু বহুবছৰ পাছত তেওঁ
ইস্ৰায়েলৰ শাসনকৰ্তা হল।আৰু আন বহু ঘটনা আছে।
ম�োৰ আচঁ নি আছিল পাৰডু বিশ্ববিদ্যালয়ত অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰী শেষ কৰা,
হাৰ্ভাডত MBA গ্ৰহণ কৰা আৰু কৰ্পৰেট আমেৰিকাৰ উচ্চ শাসনব্যৱস্হালৈ নিজকে
উন্নয়ণ কৰা।মই বিয়া পাতিল�োহেতেঁ ন আৰু বছৰত বহুবাৰ ছু টি লল�োহেঁ তেন আৰু
মই উৰ্পাজন কৰা দশমাংশ ঈশ্বৰলৈ আগবঢ়াল�োহেতেঁ ন।তেওঁক সেৱা কৰিবলা সেইয়াই
ম�োৰ ধাৰণা আছিল।
যিমানেই মই ঈশ্বৰক বিচাৰিছিল�ো,সিমানেই মই পৰিচৰ্য্যাৰ দিশে আকৰ্ষণ হ�োৱা
অনুভৱ কৰিছিল�ো। মই সেই শব্দ ভাল প�োৱা নাছিল�ো, কিন্তু মই বুজিবলৈ বুদ্ধিমান
আছিল�ো যে ঈশ্বৰলৈ নম্ৰ হ�োৱাট�োও মই সম্পূৰ্ণতা আৰু সন্তোষ্টি লাভ কৰিম। এবাৰ
মই তেওঁক যেনেকৈ নহওক কিয় তেওঁৰ প্ৰতি বাধ্য হৈ থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ
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পাছতেই, ঈশ্বৰে ম�োক যি কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল তাৰ এখন সাময়িক দৃশ্য
দৰ্শাইছিল।
১৯৮০ চনৰ আৰম্ভনিতে ঈশ্বৰে ইতিনধ্যে দৰ্শাইছিল যে মই তেওঁৰ বাধ্য হৈ
থকাৰ পৰ্য্যন্ত বহুদেশক মই ঈশ্বৰৰ বাক্যৰদ্বাৰাই প্ৰভাৱিত কৰিম।এইট�ো ক�োৱাৰ
প্ৰয়�োজন নাই যে ই ম�োৰ মগজু ঘ�োলা কৰি দিলে। মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক�োন�ো
উপায় দেখা প�োৱা নাছিল�ো। মই এখন সৰু চহৰৰ যুৱক আছিল�ো যি ৰাষ্ট্ৰীয় বা
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰিচৰ্য্যাৰ ক�োন�ো ব্যক্তিক জনা নাছিল�ো। য�োচেফ আৰু দায়ুদৰ
উদাহৰণত তেওঁ কৰাৰ একেধৰণে ঈশ্বৰে আমাক অন্তিম ছৱিৰ সাময়িক ছৱিখন
দেখায়, কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সকল�ো পদক্ষেপ আমাক নেদেখুৱাই। এইট�োৱে
আমাৰ যুক্তিৰ সন্মতি বিশ্বাসত ধৰি ৰাখে। তেওঁ যি কয় তাৰ বাধ্য হবলৈ আমি
বিচাৰিব লাগে আৰু পাছত লক্ষ্যৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব লাগে। প্ৰায়েই যিকিনহওক
তাৰ কৰ্ম্ম আমাৰ পদক্ষেপট�ো আমাৰ লক্ষ্যৰ দিশে য�োৱাৰ সলনি বিপৰীত দিশত
গতি কৰা যেন লাগে।নেতৃ ত্বৰ সপ�োন দেখাৰ পাছত দহ বছৰৰ বাবে গুলামী
কৰিবলৈ (য�োচেফৰ দৰে)বিক্ৰী হ�োৱাট�ো একেবাৰে যুক্তিসন্মত পদক্ষেপ নহয়।
এইবাবেই ক�োৱা হৈছে, “তু মি সমস্হ মনেৰে সৈতে যিহুৱাক ভাৰষা কৰা,ত�োমাৰ
নিজ বিবেচনাত তু মি নিৰ্ভৰ নকৰিবা।”(হিত�োপদেশ ৩:৫,৬)
কেই মাহ মানৰ পাছত ম�োৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শেষ শিক্ষাৰ সময়ত মই ম�োৰ
সমধৰ্মিতাৰ কক্ষত থাকিল�ো যেতিয়ানেকি আন সকল�ো ছাত্ৰ চাৰিদিনৰ বাবে ঈশ্বৰক
ধন্যবাদ জনাবলৈ চাৰিদিনৰ অৱসৰত ঘৰলৈ গল।মই লঘ�োণ দিল�ো আৰু প্ৰাৰ্থনা
কৰিল�ো, ম�োৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ পৰিচালনা আৰু ইচ্ছা বিচাৰি। কেইমাহ মানৰ পাছত
মই ম�োৰ পাছৰ পদক্ষেপৰ বাবে দিশদৰ্শন লাভ কৰিল�ো, আৰু এইট�ো পৰিচৰ্য্যাৰ
ফালে প্ৰাকৃ তিক দিশত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত যেন দেখা গৈছিল, ম�োৰ বাবে বাইবেল স্কু ল
য�োৱাট�ো যুক্তিসঙ্গত আছিল কিন্তু ঈশ্বৰে ম�োক দৰ্শালে যে মই অভিযন্তাৰ এটা পদৱীৰ
বাবে সাক্ষাৎকাৰ দিব লাগিব।এইবাবেই বিদ্যালয়ৰ চ�ৌহদত নিজ বিবেচনাত ভৰষা
নকৰিবলৈ কৈছে।মই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ চ�ৌহদত কেইবাটাও ক�োম্পানী লগ ধৰিল�ো
আৰু প্ৰায় লগে লগেই মই গম পাল�ো যে মই ডালচৱ ৰকৱেল ক�োম্পানীত কাম
কৰিব লাগিব। মই এক�ো বুজি প�োৱা নাছিল�ো কাৰণ ডালছত মই জনাত ক�োন�ো
বাইবেল স্কু ল নাছিল।মই ব�োলেগ বেলেগ চহৰত তেৰটা চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ পাইছিল�ো
তাৰ ভিতৰত কেইখনমান চহৰত বাইবেল স্কু ল আছিল আৰু কিছু মানে ৰকৱেলতকৈ
বেছি দৰমহাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। যি কি নহওক মই বাধ্য হল�ো।ডালছ গৈ
প�োৱাৰ লগে লগেই মই এটা গীৰ্জাঘৰলৈ গল�ো আৰু ঈশ্বৰে ম�োক দেখুৱালে যে মই
ম�োক নিজকে তাত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব।এইট�োৱে সেই গীৰ্জা আছিল যত মই
ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা 
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সেৱাৰদ্বাৰাই বৃদ্ধি হৈছিল�ো, যিট�ো সেই পথৰ আৰম্ভনি আছিল যিট�োৱে আজি মই
যত আছ�োঁ তালৈ লৈ আনিছিল।

দ্বিতীয়তে, আপুনি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছেনে?
ই আমাক দ্বিতীয় কাৰণট�ো দৰ্শায় যে কিয় বহুতে তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ
প্ৰতি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বিচাৰি নাপায়। তেওঁল�োকে স্হানীয় মণ্ডলীত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা
নকৰে।ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কয়, “যিবিলাক যিহ�োৱাৰ গৃহত ৰ�োৱা হয়, সিবিলাক
আমাৰ চ�োতাল কেইখন প্ৰফু ল্লিত হব।”(গীতমালা ৯২:১৩ পদ) যিবালাকে ঈশ্বৰৰ
গৃহত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে যিট�ো এই জীৱনত স্হানীয় গাৰ্জাত হব-তেওঁবিলাক
ঈশ্বৰৰ ৰাজসভাত প্ৰফু ল্লিত হব। সেইবাবে আমি এতিয়া আৰু স�োধবিচাৰ দুয়�োটাতেই
প্ৰফু ল্লিত হম,যদিহে আমি দৃঢ়তাৰে স্হানীয় মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠিত হওঁ।এইট�ো হল ঈশ্বৰৰ
আঁচনি, প্ৰভু ৱে ক�োন�ো মানুহে নহয় মণ্ডলী ধৰি ৰাখিছে। যীচু ৱে কৈছে, “তু মি পিতৰ
অৰ্থা- শিল আৰু এই শিলৰ ওপৰত মই ম�োৰ মণ্ডলী স্বাপন কৰিম, মৃত্যুৰ ক�োন�ো
শক্তিয়ে ইয়াক পৰাজয় কৰিব ন�োৱাৰিব। ”(মথি ১৬:১৮ পদ) স্হাপন শব্দট�ো
মন কৰক।যীচু ৱে শাৰীৰিক ভাৱে নথকাকৈ কেনেকৈ ইয়াত মণ্ডলী প্ৰতিষ্ঠা কৰিব
পাৰে।ইয়াৰ উত্তৰট�ো হল, তেওঁৰ শৰীৰৰদ্বাৰা যিট�ো হল�ো আমি।আক�ৌ এইবাবেই
আমাক সহ-নিৰ্মানকাৰী বুলি ক�োৱা হৈছে। অনুগ্ৰহ, সক্ষমতা আৰু বৰ তেওঁৰদ্বাৰা
দিয়া হয়,আৰু তেওঁতেই একমাত্ৰ যি আমাক দৈৱিক শক্তি প্ৰদান কৰে। কিন্তু তেওঁৰ
কাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁত যুক্ত হৈ থকা আৰু বাধ্য হৈ থকা পাত্ৰ থাকিবই
লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হল, তেওঁৰে সৈতে সহয�োগ কৰি আমি মণ্ডলী থিয় কৰিছ�োনে
নে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত বিষয়ব�োৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছ�োঁ?
যীচু ৰ এটা বিশ্বজনীন মণ্ডলী আছে যিট�ো স্হানীয় মণ্ডলীত বিভক্ত হৈ
আছে।বহু উদাহৰণৰ ভিতৰত এটা উদাহৰণ হল যে প্ৰকাশিত বাক্যত সাত�োটা
মণ্ডলীৰ প্ৰত্যেকট�োলৈ তেওঁৰ বাক্য ইফিচত, যুৰ্ণাত পৰ্গামত যুয়াতীৰাত, চাৰ্দ্দিত,
ফিলাদেলফিয়াত আৰু লায়দিকেয়াত থকা মণ্ডলী।
মণ্ডলীসমূহক শাস্ত্ৰত খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ বুলি ক�োৱা হৈছে। সমগ্ৰ মণ্ডলী স্হানীয়
মণ্ডলীত বিভক্ত হৈ থকাৰ দৰেই সমগ্ৰ খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰট�ো স্হানীয় শৰীৰত বিভক্ত হৈ
আছে।প্ৰভু ৱেই হৈছে একমাত্ৰ যি তেওঁৰ ল�োকসকলক স্হান দিয়ে। প�ৌলে আমাক
কৈছে, “কিন্তু এতিয়া ঈশ্বৰে নিজ ইচ্ছামতে অঙ্গ-প্ৰতঙ্গব�োৰক,এনে কি সেইব�োৰৰ
প্ৰত্যেকক শৰীৰত লগাই দিলে।”(১ কুৰিন্হীয়া ১২:১৮ পদ) এইট�ো আপ�োনাক
হতভম্ভ কৰা উক্তি হব পাৰে। আমি নিজে ক�োন মণ্ডলীলৈ যাম তাক ঠিক কৰিব
ন�োৱাৰ�ো ঈশ্বৰেহে সেইট�ো ঠিক কৰে।
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ৰব আৰু অলপ সময় এইয়া চিন্তা কৰক।বহু ল�োকে ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক কলৈ
য�োৱাট�ো বিচাৰে স�োধাৰ সলনি মণ্ডলীক গেলামালৰ বস্তু বেচাৰ দৰে বাছি লয়।
কিন্তু আপুনি যদি তেওঁৰ শৰীৰৰ সঠিক স্হানত নাথাকে তেনেহলে কেনেকৈ
আপ�োনাৰ লক্ষ্য পূৰ কৰিব। মানুহৰ শৰীৰ প্ৰতিট�ো অঙ্গই ঈশ্বৰৰ আঁচনিৰে সাৱধানে
সংলগ্ন কৰা হৈছে।হাতখন যদি আঠু ত থাকিল হয় তেনেহলে বহুসমস্যা হলহেতেঁ ন।
সেইদৰে আমি ক�োন�ো ঠাইলৈ য�োৱা বা স্হানীয় মণ্ডলীত অন্তভু ক্ত হ�োৱাৰ বিষয়ে
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিব লাগে।
স্হানীয় মণ্ডলীত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এক ভূ মিকা আছে।আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ
যে, “ত�োমাল�োক খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ আৰু এক�ো এক�োজনেই এক এক অঙ্গস্বৰুপ।আৰু
ঈশ্বৰে মণ্ডলীত প্ৰথমতে পাঁচনিবিলাকক দ্বিতীয়তে ভাৱবাদীসকলক, তৃ তীয়তে
উপদেশকবিলাকক স্হাপন কৰিলে,তাৰ পাছত পৰাক্ৰম কাৰ্য্যকৰাব�োৰ,তাৰ
পাছত সুস্হ কৰিব পৰা বৰ,উপকাৰ,শাসন পদ আৰু নানা ভাষা দিলে।”(১
কুৰিন্হীয়া ১২:২৭,২৮ পদ)
প�ৌলে তাৰ পাছত স্হানীয় মণ্ডলীত কিছু মান মুখ্য পদৱীৰ এখন তালিকা দিছে।
প�ৌলে সম্পূৰ্ণ তালিকাখন দিয়া নাই যদিও, আমি নতু ন নিয়মৰ প্ৰাসঙ্গিক তথ্যৰ
পৰা জান�ো যে প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসীয়েই খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰৰ অংশ।আৰু আমি প্ৰত্যেকজনেই
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰ�োঁ।আমাৰ শৰীৰৰ অঙ্গ-প্ৰতঙ্গৰ সৈতে ইয়াৰ ক�োন�ো
প্ৰভেদ নাই।যদি আমাক দিয়া দায়িত্ব শৰীৰট�োত পালন নকৰ�ো তেনেহলে স্হানীয়
মণ্ডলীট�ো বিকলাঙ্গ হৈ পৰিব। ঠিক সেইদৰে যেনেদৰে আপ�োনাৰ শৰীৰৰ এটা
বা তত�োধিক অঙ্গই(যেনে ভৰি,চকু,বা বৃক্ক) স্বাধীনভাৱে কাম কৰিবলৈ লয়,বা
একেবাৰে কাম নকৰে বা পৃথক হৈ পৰে। দুখজনক সত্য কথাট�ো হল যে যীচু খ্ৰীষ্টৰ
পৰিচৰ্য্যাৰ বেছিভাগেই আমাৰ সমাজত সম্পূৰ্ণ নহয়, কাৰণ স্হানীয় মণ্ডলীব�োৰ
গভীৰভাৱে নিষ্ক্ৰিয়।
সেইবিলাক কিয় বিকলাঙ্গ? প্ৰায়েই এইট�ো অপুট নেতাৰ বাবে নহয় কিন্তু
বিশ্বাসী বুলি পৰিচয় দিয়াসকল স্বাধীনভাৱে জীয়াই থকাৰ কাৰনেহে হয়।
আপুনি ম�োৰ বৰি বা হাত বা শৰীৰৰ আন অঙ্গসমূহে যি মন যায় সেইট�োকে
কৰিবলৈ থিৰাং কৰাৰ বিষয়ে কল্পনা কৰিব পাৰিবনে?
স্হানীয় মণ্ডলীসমূহৰ অৱস্হাকে হৈ ঈশ্বৰে আমেৰিকাত যি কৰিব পাৰে সেইয়া
আচৰিত। তু লনামূলক ভাৱে কিন্তু আৰম্ভনিৰ মণ্ডলীসমূহ ইমান স�োনকালে বৃদ্ধি
পাইছিল? আহক পৰীক্ষা কৰ�োঁ আৰু চাওঁ,
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“আৰু তেওঁবিলাকে পাঁচনিবিলাকৰ উপদেশত সহভাগিতা, পিঠা ভঙাত আৰু
প্ৰাৰ্থনাত লাগি থাকিল। তাতে সকল�ো মানুহৰ ভয় লাগিল,আৰু পাঁচনিবিলাকৰ
হতু ৱাই অনেক অদ্ভু ত লক্ষণ আৰু চিন দেখুউৱা হল, আৰু বিশ্বাস কৰা
সকল�োবিলাকে একে লগ হৈ সকল�ো সম্পতি উমৈহতীয়াকৈ ৰাখিলে, আৰু
তেওঁবিলাকৰ স্হাৱৰ আৰু অস্হাৱৰ সম্পতি বেছি যাৰ যি প্ৰয়�োজন
সেইদৰে সকল�োকে বাঁটি দিলে। তাতে সকল�োৱে একে মনেৰে নিত�ৌ নিত�ৌ
ধৰ্ম্মধামলৈ গৈ থাকিল, আৰু ঘৰে ঘৰে পিঠা ভাঙি আনন্দৰে আৰু হৃদয়ৰ
সৰলতাৰে খ�োৱা ব�োৱা কৰি ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰি সকল�ো ল�োকৰ আদৰৰ
পাত্ৰ হল।আৰু প্ৰভু ৱে দিনে দিনে পৰিত্ৰাণ প�োৱাবিলাকক তেওঁবিলাকৰ লগত
লগাই থলে।”(পাঁচনি কৰ্ম্ম ২:৪২,৪৭ পদ)।
আপুনি দেখিলেনে বিশ্বাসীসকলক স্হানীয় মণ্ডলীত কেনেদৰে স্হাপন কৰা
হৈছিল? তেওঁল�োকে একেলগে আৰাধনা কৰিছিল, একেই বাৰ্তা শুনিছিল, একেই
সাধাৰণ পৰিকল্পনা আছিল তাক একেলগে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। ল�োকসকলে
স্হানীয় মণ্ডলীৰ দ্বাৰা প্ৰভু ৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু এই সেৱাই তেওঁল�োকৰ ঘৰুৱা
জীৱনত�ো প্ৰভাৱিত কৰিছিল।
আৰ্ম্ভনিৰ বিশ্বাসীসকলৰ বাবে স্হানীয় মণ্ডলীৰ অংশ হ�োৱাট�োৱে তেওঁল�োকৰ
জীৱন আছিল।
আচলতে অসুবিধাট�ো তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া কিছু মান বিধৱাক খাদ্য
দিবলৈ অৱহেলা কৰা হৈছিল।পাঁচনি সকলে বিশ্বাসীবিলাকৰ স্হানীয় ল�োকসকলক
মাতিলে আৰু কলে যে খাদ্য বিতৰণৰ বাবে নেতাসকলে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰিচৰ্য্যা
ত্যাগ কৰাট�ো সমীচিন নহয়। “এতেকে হে ভাইবিলাক,আমি যিবিলাকক এই কৰ্ম্মৰ
ভাৰ দিব পাৰ�োঁ, সুখ্যাতি প�োৱা আৰু আত্মাৰে জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ হ�োৱা এনে
সাতজনক ত�োমাল�োকৰ মাজৰ পৰা চাই ল�োৱা।”(পাঁচনি কৰ্ম্ম ৬:৩ পদ)মন কৰক
যে নেতাবিলাকে ক�োৱা নাই যে, “আমাক কেইজনমান স্বেচ্ছাসেৱক লাগে।ক�োন�োবাই
এই মহিলাসকলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ সময় দিব পাৰিব নেকি?”
নহয়, সকল�ো বিশ্বাসীয়েই সেৱা আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিজ্ঞবদ্ধ আছিল কাৰণ তেওঁল�োকে
স্হানীয় মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল। মই ব্যক্তিগত ভাৱে বিশ্বাস কৰ�োঁ যে প্ৰত্যেকজন
সদস্যই সেৱা আগবঢ়াবলৈ নিৰ্বাচিত হবলৈ আশা কৰিছিল। সাতজন ব্যক্তিক বাছনি
কৰা হল........
“এইকেইজনক মন�োনীত কৰি পাঁচনিবিলাকৰ আগত থলেহি, তাতে তেওঁল�োকে
প্ৰাৰ্থনা কৰি সেই কেইজনৰ ওপৰত হাত দিলে। পাছে ঈশ্বৰৰ বাক্য ব্যাপি
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গল আৰু যিৰুচালেমত শিষ্যবিালকৰ সংখ্যা বৰকৈ বাঢ়িল, পুৰ�োহিতবিলাকৰ�ো
এটা ডাঙৰ সমাজ বিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হল।”(পাঁচিনি কৰ্ম্ম ৬:৬,৭ পদ)
পাঁচনি সকলে এই সাতজনৰ ওপৰত হাত দিলে এই অভিষেষ ধৰ্ম্মবেদীৰ পৰা
পৰিচৰ্য্যা কৰিবলৈ ঘৰুৱা গ�োটসমূহক শিক্ষা দিবলৈ, প্ৰশংসা আৰু আৰাধনাৰ ঘুৰি
ধৰিবলৈ বা পৰিচৰ্য্যাৰ যাত্ৰাত যাবৰ কাৰণে নাছিল। এইট�ো মণ্ডলীত বিধৱাসকলক
খাদ্য বিতৰন কৰিবলৈহে আছিল।বাহ, যি কি নহওক মন কৰক যে সেই সাতজন
ল�োকে শৰীৰট�োত সেৱাৰ বাবে স্হান ল�োৱাৰ লগে লগে দেখাত এইট�ো নগন্য যেন
লাগিলেও-ঈশ্বৰৰ বাক্য ব্যাপি গল আৰু বিশ্বাসীৰ সংখ্যা যিৰুচালেমত বহুগুণ বৃদ্ধি
পাব ধৰিলে। ঈয়াত আমি এটা আচৰিত কথা দেখিবলৈ পাওঁ। পাঁচনিকৰ্ম্মৰ ১
পৰা ৫ অধ্যায়লৈ লগ লগ�োৱা শব্দট�ো যিৰুচালেমত মণ্ডলীৰ বৃদ্ধিৰ কথাট�ো বুজাবলৈ
একাধিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।কেইটামান তেনে বাক্য হলঃ
“তাতে সেইদিনাই তিনিহাজাৰমান মানুহ তেওঁবিলাকৰ লগত লগ লগ�োৱা
হল।” (পাঁচনি কৰ্ম্ম ২:৪১ পদ)
“আৰু প্ৰভু ৱে দিনে দিনে পৰিত্ৰাণ প�োৱাবিলাকক তেওঁবিলাকৰ লগত লগ
লগাই থলে।” (পাঁচনি কৰ্ম্ম ২:৪৭ পদ)
“আৰু বিশ্বাস কৰা অনেক মুনিহ তিৰ�োতাই অধিক অধিককৈ প্ৰভু ত য�ো গ
দিছিল।” (পাঁচনি কৰ্ম্ম ৫:১৪ পদ)
এইখিনিলৈকে কেৱল মাত্ৰ পাঁচনি বিলাকেহে স্হানীয় মণ্ডলীত পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰ্য্য
কৰিছিল আৰু পিতৰেই একমাত্ৰ লিপিবদ্ধ মধ্যস্ততাকাৰী আছিল।
যি কি নহওক,কিছু দুৰলৈকে বিশ্বাসীসকলে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁল�োকৰ
দুটা প্ৰধান দায়িত্ব আছে বুলি। প্ৰথম শুভবাৰ্তা আনক ঘ�োষণা কৰা আৰু
শিক�োৱাট�ো। দ্বিতীয়,স্হানীয় মণ্ডলীত এটা ভু মিকা পালন কৰা। সকল�ো বিশ্বাসীয়ে
যীচু ৰ পুনৰুত্থানৰ আচৰিত ঘটনাট�োৰ বিষয়ে ক�োৱাৰ বিষয়ে পাঁচনি কৰ্ম্ম ৫:৪২
৬:১ পদত প�োৱা যায়। “আৰু তেওঁল�োকে নিত�ৌ নিত�ৌ ধৰ্ম্মধামত আৰু ঘৰে ঘৰে
উপদেশ দিবলৈ আৰু যীচু ৱেই যে সেই খ্ৰীষ্ট বুলি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নেৰিলে।
সেই কালত শিষ্যবিলাকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ যাওঁতে.....”তাত পিতৰৰ বাবে
প্ৰত্যেক ঘৰ য�োগায়�োগ কৰিবলৈ ক�োন�ো সম্ভৱপৰ পথ নাছিল কাৰণ তেতিয়া ক�োন�ো
ৰেডিঅ, টেলিভিশ্বন বা ইন্টাৰনেটৰ সংয�োগ ব্যৱস্হা নাছিল। সেইবাবে আমি জান�ো
যে সকল�ো বিশ্বাসীয়ে যীচু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা তেওঁল�োকৰ ওচৰচু বুৰীয়াৰ আগত ঘ�োষণা
কৰা আৰু শিক�োৱাৰ দ্বাৰাই আৰম্ভ কৰিছিল। মন কৰক যে তেতিয়া মণ্ডলীৰ
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বৃদ্ধি কেৱল য�োগ হ�োৱাৰদ্বাৰাই নহয় কিন্তু গুপন হৈ বৃদ্ধি পাইছিল।এইট�োৱেই প্ৰথম
আপুনি পাঁচনি কৰ্ম্মত পাব যে মণ্ডলী গুণণ হৈ বৃদ্ধি পাইছিল। যি কি নহওক
গুণন প্ৰক্ৰিয়াৰ গতি তাতে সমাপ্ত হ�োৱা নাচিল।এবাৰ বিশ্বাসী সকলে মণ্ডলীত সেৱা
আগবঢ়োৱাৰ স্হান ল�োৱাৰ লগে লগেই( ল�োকসকলে বিধৱাবিলাকৰ প্ৰয়�োজন পুৰ
কৰাত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদাহৰণৰ দৰে) আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে শিষ্যৰ সংখ্যা
গুণন হ�োৱাই নহয় কিন্তু ব্যাপক ভাৱে গুণন বৃদ্ধি হৈছিল। বিশাল ভাৱে সুচকীয়
ৰুপত বৃদ্ধি হৈছিল। য�োগ আৰু গুণন আৰু সুচকীয় বৃদ্ধিৰ মাজত পাৰ্থক্য বৰ্ণনা
কৰিবলৈ ম�োক দিয়ক। ধৰা হওঁক এজন পালকে প্ৰতিমাহে ১০,০০০ ল�োক প্ৰভু লৈ
জয় কৰি আনে। আপুনি ইয়াক সুন্দৰ প্ৰভাৱশালী পৰচৰ্য্যা বুলি গ্ৰাহ্য কৰিবনে?
হয়ত�ো আপুনি কৰিব। কিন্তু আপুনি জানেনে সমগ্ৰ পৃথিৱী ঢু কি পাবলৈ তেওঁৰ
কিমান সময় লাগিব? উত্তৰট�ো বিষ্ময়কৰ ৫০,০০০ বছৰ-সেইট�ো কিৰব যাব
যেতিয়া সেই সময়ত ক�োন�ো জন্ম অথবা কাৰ�ো মৃত্যু নহব। সেইট�ো পৃথিৱীত মানৱ
থকাৰ কালৰ প্ৰায় আঠ গুণতকৈও বেছি। অসম্ভৱ, এতিয়া ম�োক বিশাল গুণনৰ
উদাহৰণ দিবলৈ দিয়ক।ধৰা হল আপুনি প্ৰভু লৈ দুজন ল�োকক জয় কৰিলে আৰু
স্হানীয় মণ্ডলীত অৰ্ন্তভূ ক্ত কৰিলে তাৰ পাছত মাহট�োত তেওঁল�োকৰ প্ৰত্যেকেই দুজন
ল�োকক প্ৰভু লৈ জয় কৰিলে আৰু স্হানীয় মণ্ডলীত অৰ্ন্তুভূ ক্ত কৰিলে।তাৰ পাছৰ
মাহত সেই চাৰিজনৰ প্ৰত্যেকেই দুজনকৈ ল�োকক প্ৰভু লৈ আনিলে আৰু স্হানীয়
মণ্ডলীত অৰ্ন্তুভূ ক্ত কৰিলে। যদি এই ধাৰাট�ো চলি থাকে, আপুনি জানেনে সমগ্ৰ
পৃথিৱীত শুভবাৰ্তা বিলাবলৈ কিমান সময় লাগিব? উত্তৰট�ো হল প্ৰায় তেত্ৰিশ মাহ,
হয় সেইট�ো সচাঁ, তিনিবছৰতকৈও কম এইট�ো হল বিশাল গুণন।
এতিয়া আপুনি বুজিলেনে আমি বাইবেলত এইবিষয়ে কিদৰে পঢ়িবলৈ পাওঁ?
এইদৰে
দুবছৰলৈকে কৰিলত এচিয়াত বাস কৰা সকল�ো যীহুদী আৰু
গ্ৰীকবিলাকেও প্ৰভু ৰ বাক্য শনিবলৈ পালে। (পাঁচনি কৰ্ম্ম ১৯:১০ পদ)
সকল�ো বাসিন্দা যদি শাস্ত্ৰই কৈছে সকল�ো এইট�োৱে প্ৰতিজন ব্যক্তিক
বুজাইছে।তেওঁল�োকৰ উপগ্ৰহ, টেলিভিশ্বন, ৰেডিঅ, চছিয়েল মেডিয়া, গাড়ী আৰু
আনকি চাইকেল�ো নাছিল। এইট�োৱে হল সুচকীয় বৃদ্ধি।
বিশাল গুণন পাবলৈ হলে বিশ্বাসীৰ এটা সুস্হ শৰীৰৰ প্ৰয়�োজন এটা সুস্হ শৰীৰ
স্হানীয় মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্বাসীৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। যিট�োত স্হানীয় মণ্ডলীত
আগবঢ়োৱা সেৱা অৰ্ন্তভু ক্ত থাকে। এনে কিছু মান কাম কৰি যেনে বিধৱাৰ মেজৰ
কাষত অপেক্ষা কৰি উপস্হাপন কৰি,গাড়ী য�োৱা ঠাইত কাম কৰি, অভিবাদন
কৰি বন্দীশাললৈ গৈ, শিশুসকলৰ পৰিচৰ্য্যাত ভাগ লৈ –তালিকাখন দীঘল) যি
234

অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

সকলে সেৱা আগবঢ়াই তেওঁল�োকে কৰ্ম্মস্হলীত বা বাস কৰা ঠাইত ল�োকসকলক
লগ পাই স্হানীয় মণ্ডলীত অন্তভু ক্ত কৰাট�োও কৰ্তব্য। মনত ৰাখিব যীচু ৱে আমাক
সকল�ো জাতিক কেৱল ধৰ্ম্মন্তৰণ নহয় কিন্তু শিষ্য কৰিবলৈ কৈছে।আমি ঢু কি প�োৱা
যীচু ৱে দিয়া আদেশ পালন কৰিবলৈ শিকাবলৈ আমাৰ স্হানীয় মণ্ডলীত তেওল�োকক
অৰ্ন্তভু ক্ত কৰিব লাগিব।(মথি ২৮:২০ পদ চাওক) ল�োকসমূহক খ্ৰীষ্টত পৰিপক্ক
কৰিবলৈ সমগ্ৰ স্হানীয় শৰীৰট�ো আৰু ইয়াত থকা বৰসমূহৰ প্ৰয়�োজন। চাবিকাঠিট�ো
হল যে স্হানীয় মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠিত হ�োৱা।ইয়াতেই আমি প্ৰফু ল্লিত হম। আপুনি যদি
মন কৰে দেখিব য়ে ফিলিপ বিধৱাৰ মেজৰ ৰখীয়া কৰা সাতজনৰ মাজত এজন
আছিল। যি কি নহওক পাঁচনি কৰ্ম্মৰ পুস্তকখনিত পাছত ফিলিপক এজন প্ৰচাৰক
বুলি ক�োৱা হৈছে।তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰ্য্যত বহু নগৰ অৰ্ন্তুভু ক্ত কৰালৈকে বিয়পি
গৈছিল। “পাছদিনা আমি তাৰ পৰা ওলাই গৈ, কৈচৰিয়া পাই, সাতজনৰ মাজৰ
শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰক যি ফিলিপ, তেওঁ ঘৰত স�োমাই তেওঁৰ লগত থাকিল�ো।”(পাঁচনি
কৰ্ম্ম ২১:৮ পদ)
যদিও ফিলিপ তেতিয়া এজন মহান প্ৰচাৰক আছিল আৰু প্ৰভু ৰ দ্বাৰা আন এখন
পৃথক নগৰলৈ লৈ য�োৱা হৈছিল তথাপিত�ো তেতিয়াও তেওঁক বিধৱাসকলক সেৱা
কৰা সাতজনৰ মাজৰ এজন বুলি পৰিচয় আচিল।স্হানীয় মণ্ডলীত সেৱা কৰাই
তেওঁৰ জীৱনৰ আমন্ত্ৰণ পাবলৈ এক বিশেষ ভু মিকা পালন কৰিলে।মই মানুহক এই
কথা কওঁ, “আপ�োনাৰ হয়ত�ো কিবা এটা মহান কৰাৰ এটা জীৱনৰ আমন্ত্ৰণ আছে,
কিন্তু এইট�ো সঠিকবাৱে পৰিপক্ক নহব যদিহে ই স্হানীয় মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠাৰ দ্বাৰা
জন্ম নহয়।”
আহক আমি গীতমালাৰ বাক্য চাওঁ, “যিবিলাক যিহ�োৱাৰ গৃহত ৰ�োৱা হয়,সিবিলাক
আমাৰ চ�োতাল কেইখনত প্ৰফু ল্লিত হব।”(গীতমালা ৯২:১৩ পদ)
ঁ াৰ আৰু
ৰ�োৱা শব্দট�ো মন কৰক। ৰাজ্যৰ কাৰ্য্যকলাপ বুজিবলৈ আপুনি শষ্য সিচ
দ�োৱাৰ নিয়মট�ো গুৰুত্ব দিব লাগিব। যীচু ৱে নিজৰ শিষ্যবিলাকক কৈছিল যে যদি
ত�োমাল�োকে গুটি,মাটি আৰু শষ্য দ�োৱাৰ নীতি নাজনা তেন্তে ত�োমাল�োকে তেওঁৰ
দৃষ্টান্তব�োৰ নুবজিব
ু
া(মাৰ্ক ৪:১৩ পদ চাওক। ঈশ্বৰৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য এনেধৰণৰঃ
“তেওঁ আৰু কলে, এজন মানুহে মাটিত কঠিয়া সিচিলত তেওঁ ৰাতিয়ে দিনে
শ�োওঁতে উঠ�োতে সেই কঠীয়া কেনেকৈ গজে আৰু বাঢ়ে, তাক নাজানে।
পৃথিৱীয়ে আপ�োনা আপুনি, প্ৰথমে পাত, পাছে খ�োৰ তাৰ পাছে ম�োকত পূৰ
হ�োৱা গুটি উৎপন্ন কৰে। তাতে গুটি পকিলে,শষ্য দাবৰ কাল উপস্হিত
বুলি,তেওঁ তেতিয়াই কাচিঁ নগায়,এনে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য।”(মাৰ্ক ৪:২৬,২৯ পদ)
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ধৰা হওক ম�োৰ বেলেগ বেলেগ একমুঠি গুটি আছে,সেইসকল�ো ফলৰ গছৰ
আৰু মই সেইবিালক চিনি নাপাওঁ। সেইবিলাকৰ প্ৰকাৰ জনাৰ ম�োৰ একমাত্ৰ উপায়
হল মই সেইবিলাক ৰ�োপন কৰা। এবাৰ প্ৰতিট�ো গুটি ৰ�োৱাৰ পাছত,সময় গৈ
থকাৰ লগে লগে,মই তাৰ প্ৰকৃ তি জানিব পাৰিম।ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত
পূৰ্বনিৰপি
ু ত আমন্ত্ৰণ আৰু বৰসমূহ ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়ে। কিয়ন�ো আমি
তেওঁৰ কাৰিকৰী,আৰু যি সৎকৰ্ম্মত আমি চলিবলৈ,ঈশ্বৰে আগেয়ে পথস্বৰুপে প্ৰস্তত
কৰিলে,সেই সৎকৰ্মৰ কাৰণে আমি খ্ৰীষ্ট যীচু ত সৃষ্ট হল�ো।(ইফিচীয়া ২:১০ পদ)
আৰু, “কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ যি অনুগ্ৰহৰ বৰ আৰু আমন্ত্ৰণ সেয়ে খেদহীন।”(ৰ�োমীয়া
১১:২৯ পদ)যীচু ৰ মতে ম�োৰ আমন্ত্ৰণ আৰু বৰসমূহ গুটি অৱস্হাত আছে। যদি
মই গাৰ্জাত নিজকে ৰ�োপন কৰ�োঁ,মই ঈশ্বৰপ্ৰদত্ত লক্ষ্যত উপনীত হম। যদি নকৰ�োঁ
মই হয়ত�ো সেই বৰসমুহ ম�োৰ জীৱনৰ আন কাৰ্য্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম যি
সৃষ্টিকৰ্তাই বিচৰা নাছিল।সেইবাবে জাগতিক মানদণ্ডত কৃ তকাৰ্য্যতাৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত
নহব। আপ�োনাৰ বৰসমূহৰ দ্বাৰা আপুনি হয়ত�ো বহু কৃ তকাৰ্য্য হব পাৰে কিন্তু তাৰ
ব্যৱহাৰ প্ৰভু ৰ আচঁ নিত ব্যৱহৃত নহব পাৰে। ম�োক কেইটামান উদাহৰণ দিবলৈ
দিয়ক। আপুনি হয়ত�ো পৃথিৱীত বহু ল�োকক দেখিছে যাৰ বাক্য কব পৰা গুণ আছে
আৰু বহু ল�োকক কন্দুৱাব পাৰে। তেওঁল�োকৰ বৰ হল ঈশ্বৰক গ�ৌৰম্বাৱিত কৰা
আৰু ঈশ্বৰৰ হৃদয় আৰু আশা বিচাৰিবলৈ মানুহৰ মন মুকলি কৰা। তেওঁল�োকে
কেতিয়াও তেওঁল�োকৰ লক্ষ্যপূৰ নকৰিলে কাৰণ তেওঁল�োকে পৰিত্ৰাণ প�োৱা নাছিল
নতু বা স্হানীয় মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠিত নাছিল।মই দিবপৰা ল�োকসকলৰ বিষয়ে বহু
উদাহৰণৰ মাজত সেইট�ো এটা যিসকলে তেওঁল�োকৰ জীৱনকালত কেতিয়াও যীচু ৰ
কাষলৈ অহা নাছিল। যি কি নহওক এনে কিছু মান ল�োক�ো আছে যিসকলে যীচু ক
নিজৰ হৃদয় দিছে কিন্তু গীৰ্জালৈ অনিমিয়াকৈ আহে। তেওঁল�োকে সৰ্ব্বোচ্চ ৰাজ্যৰ
আমন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই কাৰণ তেওঁল�োক মণ্ডলীত ৰ�োপন হৈ থকা নাই। তেওঁল�োক
হয়ত�ো গীৰ্জাৰ বাহিৰত ল�োকসমূহৰ প্ৰভাৱিত কিৰবলৈ আমন্ত্ৰণ জন�োৱা হৈছে।
হয়ত�ো এইয়া তেওঁল�োকে এক যাত্ৰালৈকে কৰিছে।কিন্তু তেওঁল�োকৰ প্ৰভাৱ আৰু
তীব্ৰ হলহেতেঁ ন যদিহে তেওঁল�োকে নিজকে মণ্ডলীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেহেতেঁ ন। এজন
ব্যক্তিয়ে নিদিষ্ট বৰ পাব পাৰে আৰু তাক সকল�োতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব
পাৰে, কিন্তু ঠিক আপুনি গছজ�োপাৰ প্ৰকৃ ত প্ৰকৃ তি কেতিয়াও নজনাৰ দৰে-ইয়াৰ
গঠন,আকুৰ,শক্তি আৰু তেনেকুৱা বিষয়-যদিহে ই গুটি অৱস্হাতেই থাৰকে, সেইদৰে
আপুনি ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত লক্ষ্যৰ বিষয়ে জানিব ন�োৱাৰিব যদিহে আপুনি মণ্ডলীত ৰ�োপন
নহয়। এইট�ো হল ঈশ্বৰৰ আঁচনি মানুহৰ নহয়।
আন এটা সমস্যা হল যেতিয়া অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া বিশ্বাসীসকলৰ
মণ্ডলীৰ স্হানান্তৰ কৰা। আজিকালি পূৰষ
ু মহিলাই কিবা ভু ল দেখিলে মণ্ডলী ত্যাগ
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কৰিবলৈ সাজু থাকে, বিশেষভাৱে তেওঁল�োকৰ নেতৃ ত্বৰ ক্ষেত্ৰত। হয়ত�ো বিষয়ট�ো হল
নেতৃ ত্ব আৰু তাৰ দলট�োৱে কেনেকৈ গীৰ্জা চলায় সেইট�ো। হয়ত�ো ই কেনেকৈ দান
সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু কেনেদৰে খৰচ কৰা হয় সেইয়া হব পাৰে। পালকে যি শিক্ষা
দিয়ে তাক পছন্দ নকৰিলেও ল�োকসকল আঁতৰি যায়।তেওঁক বুজিব পৰা নাযায়
বা আমি জনা কথাকেই কয়।বা মণ্ডলীৰ আন সদস্যই কম গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাও
সমস্যা হব পাৰে। এইদৰে তালিকখন গৈয়েই থাকে। সমস্যাৰ মুখামুখিহ�োৱা আৰু
আশা বজাই ৰখাৰ পৰিবৰ্তে এইল�োকসমূহে সংঘাত নথকা যেন লগা ঠাইলৈ ঢাপলি
মেলে। ইয়াৰ মুখামুখি হ�োৱা উচিত। যীচু ৱেই হল মণ্ডলীৰ সঠিক পালক বা সদস্য।
সেইবাবে আমি কিয় আমাৰ পাশ্চাত্য সমাজৰ অসুবিধা সমূহৰ মুখামুখি হ�োৱা আৰু
তাৰ মাজেদি কাৰ্য্য কৰাৰ সলনি আমি তাৰ পৰা পলাই যাওঁ, তাৰ পাছত আমি
এটা মণ্ডলীৰ পৰা আন এটা মণ্ডলীলৈ এনে এখন ঠাইৰ সন্ধান কৰি ফু ৰ�ো যত
নিখুত
ঁ নেতৃ ত্ব আৰু সদস্যসমূহ থাকিব।
কিন্তু মনত ৰাখিব,যি ঠাইত আমাক ঈশ্বৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে সেই ঠাইত চয়তানে
আমাক আমনি দিব বিচাৰে আৰু তাৰ পৰা ওলাই অহাত�ো বিচাৰে। আমাৰ পথেৰ
ঈশ্বৰে পূৰষ
ু আৰু মহিলা সকলক যত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি থৈছে তাৰ পৰা উভালি পেলাব
বিচাৰে। যদি সি আপ�োনাক বাহিৰ কৰি দিব ন�োৱাৰে তেনেহলে সি অকৃ তকাৰ্য্য
হয়। যদি আপুনি লৰচৰ নহয়,আনকি গম্ভীৰ সংঘৰ্ষৰ মাজত�ো,তেনেহলে তাৰ আঁচনি
আপুনি ধংস কৰিব আৰু ঈশ্বৰৰ আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰিব।আক�ৌ, “যিবিলাক যিহ�োৱাৰ
গৃহত প�োৱা হয়,সিবিলাক যিহ�োৱাৰ চ�োতালকেইখনত প্ৰফু ল্লিত হব।” এজ�োপা গছৰ
কি অৱস্হা হব যদিহে আপুনি তাক প্ৰত্যেক তিনিসপ্তাহৰ পাছে পাছে স্হানন্তৰিত
কৰি থাকে? ইয়াৰ শিপাসমূহ নাইকিয়া হবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ই নফু লিব আৰু
ইয়াৰ ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশ নহব। যদি আপুনি স্হানন্তৰিত কৰিয়েই থাকে তেন্তে
ই এদিন মৰি থাকিব। বহুতে এটা গীৰ্জাৰ পৰা আন গীৰ্জালৈ তেওঁল�োকৰ পৰিচৰ্য্যাৰ
আমন্ত্ৰণৰ বিকাশৰ চেষ্ঠাৰ বাবে যায়। যদি তেওঁল�োকে ঈশ্বৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা স্হান
চিনি নাপায় তেন্তে সহজতে বেমেজালি হব। যদি তেওঁল�োকে সৈমান ন�োহ�োৱাৰ
দৰে কিবা এটা কৰা হয়, তেওঁল�োকে বেয়া পাব আৰু আঁচৰি যাব। তেওঁল�োকে
নেতৃ ত্বক দ�োষ দি আঁতৰি যাব। তেওঁল�োক নিজৰ চৰিত্ৰৰ ত্ৰুটিসমূহৰ প্ৰতি অন্ধ
আৰু তেওঁল�োকে অনুভৱ কৰিব ন�োৱাৰে যে তেওঁল�োকৰ সেই অৱস্হাতেই ঈশ্বৰে চাপ
প্ৰয়�োগ কৰি তেওঁল�োকক সংশ�োধন কৰি আছে বুলি।(এইট�ো কেৱল পৰিচৰ্য্যাতেই
সীমাবদ্ধ কিন্তু বিবাহ, চাকৰি আৰু আন সম্পৰ্ক লৈকে বিস্তৃ ত)
আহক ঈশ্বৰে দিয়া গছ গছনিৰ উদাহৰণৰ পৰা আমি শিকিবলৈ চেষ্ঠা কৰ�োঁ।
যেতিয়া এজ�োপা ফলৰ গছ,মাটিত ৰ�োৱা হয় তেতিয়া ই ধুমহু া বৰষুণ, প্ৰখৰ
ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা 

237

তাপ, আদিৰ মুখামুখি হব লগা হয়। যদি গছ পুলিট�োৱে কথা কব পাৰিলেহেঁ তেন,ই
হয়ত�ো কলেহেতেঁ ন যে, “অনুগ্ৰহ কৰি ম�োক ইয়াৰ পৰা লৈ য�োৱা যত অসহ্য
গৰম আৰু বতাহ ধুমহু া নাই তেনে ঠাইলৈ ম�োক লৈ য�োৱা।”যদি মালীজনে ইয়াৰ
কথা শুনিলেহেঁ তেন তেওঁ প্ৰকৃ তাৰ্থত ইয়াৰ ক্ষতি কৰিলেহেঁ তেন।গছ গছনিয়ে ইয়াৰ
শিপাসমূহ মাটিৰ গম্ভীৰতালৈ পঠাই সূৰ্য্যৰ তাপ আৰু বতাহ-ধুমহু া বৰষুণ সহ্য কৰে।
সিহঁ তি মুখামুখি হ�োৱা বিৰুপ ক্ৰিয়া আচলতে মহান স্হিৰতাৰ উৎস। সেইবিলাকৰ
চাৰিওফালে থকা ম�ৌলসমূহৰ স্পৰ্শতাই জীৱনৰ আন উৎস বিচাৰিবলৈ বাধ্য
কৰে।এইবিলাক এদিন এনে ঠাইলৈ আহে যত সকল�োতকৈ ডাঙৰ ধুমহূ াই সিহঁ তৰ
ফল উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতাক প্ৰতিৰুধ কৰিব ন�োৱাৰে। এইট�ো জানি ঈশ্বৰে
আমাৰ আনন্ত্ৰণ শক্তিশালী কৰিবলৈ আমাক যাৰ মাজত জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ে তাক
বাধা দিব নালাগে।

তৃ তীয়তেঃ আপুনি আউলত আবদ্ধ নেকি?
কিয় ল�োকসকলে নিজৰ আমন্ত্ৰণ বিচাৰি নাপায় আৰু তাক সম্পূৰ্ণ কৰিব
ন�োৱাৰে তাৰ শেষ কাৰণট�ো হল তেওঁল�োকৰ আউল লাগি থাকে আৰু সেই সমন্ধে
আমি আল�োচনা কৰিম। ব�োজাই মানুহক আগবাঢ়িব নিদিয়ে আৰু তেওঁল�োকৰ
দ�ৌৰ সমাপ্ত কৰিব নিদিয়ে। প�ৌলে নিজৰ বিষয়ে লিখিছে, “কিন্তু ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ
শুভবাৰ্তাৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াৰ আৰু ম�োৰ দ�ৌৰ অৰ্থাৎ প্ৰভু যীচু ৰ পৰা প�োৱা যি
ম�োৰ পৰিচৰ্য্যা কাৰ্য্য, তাক সম্পন্ন কৰাৰ লগত তু লনা কৰিবলৈ গলে,ম�োৰ প্ৰাণ
ম�োলৈ প্ৰিয় বুলি এক�োতে গণ্য। নকৰ�ো।”(পাঁচনি কৰ্ম্ম ২০-২৪ পদ) প�ৌলে তেওঁৰ
জীৱনৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ সচেতন আছিল যে সেইট�ো তেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ�োৱা
নাছিল। তেওঁ কেনেকৈ জানিছিল? ঠিক যীচু ৱে জনাৰ দৰে ,পিতৰেও জানিছিল(২
পিতৰ ১:১৪ পদ)যিসকলে ঈশ্বৰক বিচাৰে তেওঁল�োকে জনাৰ দৰেই,গীৰ্জাত নিজকে
প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু সহ্য কৰে। যি সকলে নিজৰ জাৱন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতকৈ বেছি
মূল্যৱান বুলি গণ্য নকৰে তেওঁল�োকলৈ প্ৰভু ৱে ইয়াক প্ৰকাশ কৰে। ইয়াতেই চু ড়ান্ত
চাবিকাঠিট�ো আছেঃ যেতিয়া আমি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ঈশ্বৰৰ আঁচনি সম্পূৰ্ণ হবলৈ
আমাৰ জাৱন সমৰ্পন কৰ�ো তেতিয়া আমি কেৱল আমাৰ আমন্ত্ৰণক বিচাৰি প�োৱাই
নহয় কিন্তু ইয়াক সম্পূৰ্ণও কৰিব পাৰ�োঁ।
আমি শুভবাৰ্তাত এটা উদাহৰণ দেখা পাওঁ। এটা নিদিষ্ট দিনত,যীচু ৱে এখন
নগৰৰ পৰা আন এখন বাটত যাওঁতে,ক�োন�ো এজন মানুহে তেওঁক কলে, “আপুনি
যলৈকে যায় তলৈকে ময়�ো আপ�োনাৰ পাছে পাছে যাম,”(লূক ৯:৫ পদ) যিজনে
ব্যক্তিয়ে এই কথা কৈছিল তেওঁ উত্তেজিত আবেগিক আৰু অকপটত আছিল। তেওঁ
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সকল�োলৈকে যীচু ৰ পাছে পাছে যাব বিচাৰিছিল। যি কি নহওক উৎসাহ আৰু
সঠিক অভিপ্ৰায় বা হৃদয়ৰ ফান্দৰ মাজেদি যীচু ৱে দৃষ্টি দিব পাৰিছিল। তেওঁ এটা
আউল দেখা পালে যিট�োৱে সেই মানুহজনক তেওঁৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰাত বাধা প্ৰদান
কৰিলেহেঁ তেন।সেইবাবে যীচু ৱে এইদৰে কলে, “শিয়ালৰ গাঁত আৰু আকাশৰ চৰাইৰ�ো
বাঁহ আছে, কিন্তু মানহৰ পুত্ৰৰ মূৰ থবলৈ ঠাই নাই।”(লূক ৯-৫৮ পদ) এই
ব্যক্তিজনে হয়ত�ো জাগতিক সুৰক্ষা তেওঁৰ যি আছিল তাত সুখ লাভ কৰিছিল,তেওঁৰ
হয়ত�ো এটা ভাল জীৱিকাৰ উপায় ঘৰত হয়ত�ো বিশাল সম্পত্তি আৰু অৱসৰ পাছৰ
বছৰব�োৰৰ হয়ত�ো এটা ভাল পৰিকল্পনা আছিল। যীচু ৱে এই জাগতিক সুৰক্ষাক
আঘাত কৰি কলে যে তেওঁৰ মুৰ থবলৈ ক�োন�ো সুৰক্ষিত স্হান নাই।
মই মাত্ৰ এই মানুহজনক আৰু ভীৰৰ মাজত বহুতকে পাছলৈ গতি কৰা আৰু
অৱশেষত আঁতৰি য�োৱা দেখা পাওঁ। ব্যক্তিজনে খুউৱ সম্ভৱ এইদৰে কলে হয়,
“যীচু মই আপ�োনাৰ সভাসমূহ উপস্হাপন কৰিম, গান বাজনাৰ গ�োটত বজাম আৰু
আপ�োনাৰ সভালৈ অহা বয়সস্হ ব্যক্তিসকলৰ গাড়ীসমূহ সঠিক স্হানত ৰখাত সহায়
কৰিম।”যীচু ৱক অনুসৰণ কৰাৰ বিলাসিতাৰ উজ্বলতা নাইকিয়া হল আৰু তেওঁক
সেৱা আগবঢ়োৰ ভাল মন�োভাৱ ক্ষন্তেকতে চেচা পৰি গল। সেইবাবে এই ব্যক্তিজন
আৰু এনে বহুল�োক উটিভাহি যায় যিসকলৰ এতিয়াও যীচু ক সেৱা কৰিবলৈ ভাল
মন�োভাৱ আছে কিন্তু সকল�ো সমৰ্পন কৰাৰদ্বাৰাই নহয়। তাৰ পাছত যীচু ৱে আন
এজন ল�োকলৈ চালে যিজন আগ্ৰহী আছিল আৰু কলে, “ম�োৰ পাছে পাছে আহাঁ।
”কিন্তু ল�োকজনে কলে, “হে প্ৰভু ,প্ৰথমতে গৈ ম�োৰ পিতৃ ক কবৰ দিবলৈ অনুমতি
দিয়ক,তাতে তেওঁ তেওঁক কলে, মৃতবিলাকে নিজৰ নিজৰ মৃতবিলাকক কৱৰ
দিয়ক কিন্তু তু মি গৈ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কথা প্ৰচাৰ কৰা।”(লূক ৯:৫০ পদ)
বাহ! কি শক্তিশালী উত্তৰ। কিছু মানে হয়ত�ো ভাৱিব পাৰে যে যীচু অনুভূতিহীন
আৰু অলপ কঠ�োৰ আছিল। যি কি নহওক আমি সেইসময়ৰ সংস্কৃতি বুজি পাব
লাগিব। পণ্ডিতসকলে আমাক কৈছে যে তেতিয়া এনে পৰম্পৰা আছিল যে যদি পিতৃ ৰ
মৃত্যু হয় তেতিয়া প্ৰথমে জন্মা সন্তানে তেওঁক কৱৰ দিয়াৰ দায়িত্ব পালন কৰিব,
সেই সন্তানে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ অংশৰ দুভাগ পাব-আন সনেতানসকলে এভাগকৈ পাব।
যি কি নহওঁক যদি প্ৰথমে জন্মাজনে কৱৰ দিয়াৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰে তেন্তে
সম্পত্তিৰ দুভাগ দ্বিতীয় সন্তানলৈ যাব। সেই ল�োকজনৰ মনত ধন স�োমাই আছিল।
তেওঁ খুউৱ সম্ভৱ উত্তম জীৱন যাপন কৰাৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিল। যিট�োৱে অৱশেষত
যীচু ক অনুসৰণ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলেহেতেঁ ন। তেওঁ হয়ত�ো পথচ্যুত হলহেতেঁ ন
নতু বা ঈশ্বৰৰ আঁচনিতকৈ ধনসম্পত্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিন্ধান্ত ললেহেতেঁ ন।
ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা 
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গৰাকীৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছত মই প্ৰায় নিশ্চিত যে এই ল�োকজন আন কিছু মানৰ
সৈতে,পিছ হুহুকিবলা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁৰ উত্তৰট�ো হয়ত�ো এই ধৰণৰ আছিল,
“যীচু আপুনি ম�োৰ নগৰত কৰা সভাব�োৰত মই সেৱা আগবঢ়াম মই সমবেত সঙ্গীত
গাম, বা ঢ�োল বজাম। মই তেনে কৰিব পাৰিম।মই এনে কৰিবলে ভাল পাম আৰু
ম�োৰ সেৱাৰ বাবে আপ�োনাৰ পৰা এক�ো নিবিছাৰিম।”
যীচু ৱে মানুহজনৰ পৰা আৰু আন বহুল�োকৰ পৰা অনুৰ�োধ হেৰাই দিলে।
মন কৰক যে এই ল�োকজনে যীচু ক অনুসৰণ নকৰ�ো বুলি ক�োৱা নাছিল। তেওঁ
কৈছিল যে তেওঁ অনুসৰণ কৰিব, কিন্তু তেওঁৰ ল�োকচানৰ চাবিকাঠিট�ো প্ৰথমতে
শব্দট�োত প�োৱা যায়। তেওঁ যীচু ক তেওঁৰ জীৱন প্ৰদান কৰাৰ আগতে তেওঁ যি
আশা কৰিছিল তাক সম্পূৰ্ণ কৰাট�ো বিচাৰিছিল। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ আগত এক�োৱেই
আহিব ন�োৱাৰে যদিহে আমি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ আমন্ত্ৰণ আৰু তাক সম্পূৰ্ণ
কৰাট�ো বিচাৰ�োঁ। মই অসংখ্য বিশ্বাসীক দেখিছ�োঁ যি সকলে পিছ হুহুকি যায় কাৰণ
তেওঁল�োকৰ বিষয়বিলাকক প্ৰথমে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ মন�োভাৱ থাকে। কি দুখৰ
বিষয় যে তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ আমন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাই।
স�োধবিচাৰৰ আসনত তেওঁল�োকে কি যুক্তি দৰ্শাব?
আহক আমাৰ ঘটনাট�োলৈ উভতি যাওঁ। ল�োকসকলৰ ভিৰ কমি সৰু হব
লৈছিল, আন এজন স্বেচ্ছাসেৱী আগবাঢ়ি আহিল। তেওঁ কলে, “হে প্ৰভু
মইও আপ�োনাৰ পাছে পাছে যাম, কিন্তু প্ৰথমতে ম�োৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ
পৰা বিদায় লবলৈ ম�োক অনুমতি দিয়ক। যীচু ৱে তেওঁক কলে, যি
ক�োন�োৱে নাঙলত হাত দি পাছফালে ঘুৰি চায় তেওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ উপযুক্ত
নহয়।”(লূক ৯:৬১,৬২)।
আক�ৌ,প্ৰথমতে শব্দট�ো লক্ষ্য কৰক। নিশ্চিতৰুপে এই ল�োকজন তেওঁৰ পৰিয়ালৰ
অতি ঘনিষ্ট আছিল, বা ঘৰত তেওঁৰ বন্ধুবান্ধৱ বা প্ৰেয়সী আছিল। তেওঁ মাত্ৰ
গালীলৰ সেই ব্যক্তিজনক(যীচু ক) অনুসৰণ কৰিবলৈ ল�োৱা তেওঁৰ সিন্ধান্তক
তেওঁল�োকক জনাব বিচাৰিছিল। তেওঁৰ সমন্ধৰ তীব্ৰ বান্ধোনে তেওঁ কেনেকা যীচু ক
সেৱা কৰিব সেই বিষয়ে নিৰ্ণয় কৰাৰ অন্তিম কাৰক হলহেতেঁ ন। সেইবাবে প্ৰভু ৱে
চিধাই বাধা আৰ�োপ কৰি কলে যে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাবে য�োগ্য নহয়।মই
এইজন ল�োকক�ো আন বিশাল ল�োকৰ দলৰ সৈতে পিছ হুহুকি য�োৱা দেখা
পাওঁ। মই ল�োকজনে ক�োৱা প্ৰায় শুনাই পাইছ�োঁ যে, “যীচু মই জনসাধাৰণ আৰু
জনসম্পদৰ সৈতে ভাল। মই আপ�োনাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ পৰামৰ্শদাতা হব পাৰিম আৰু
ভাল কৰ্ম্মচাৰী আনিব পাৰিম।আৰু মই সভাস্হলী পৰৱৰ্তী সভালৈকে সুৰক্ষিত ৰাখিব
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পাৰিম।আনকি মই আপুনি বিচাৰিলে আপ�োনাক উপস্হাপন কৰিব পাৰিম।মই সদায়
আপ�োনাৰ কাৰনে উপস্হিত থাকিম।” ইয়াতকৈ অধিক সম্ভৱ,এই মূহূৰ্ত্ত ত উৎসাহী
বিশ্বাসী সকলৰ এটা বিশাল জনগনৰ দল কমি আঁতৰি গৈ সত্তৰজনমাহে অৱশিষ্ট
থকা যীচু ৰ সাক্ষী হল।তাৰ হয়ত�ো আৰম্ভনিত হাজাৰ হাজাৰ ল�োক আছিল কিন্তু
তেওঁৰ চিধাচিধি তেওঁৰ এনে তিনিটা বিষয়ৰ যিবীলাক আউল লগাইছিল তাৰ সৈতে
ম�োকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছিল যিবিলাকে স�োকসকলক তেওঁল�োকৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ
কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিলঃ সুৰক্ষা,ধন আৰু সমন্ধ(আউল লগা ক্ষেত্ৰও আছে যেনে
আনন্দ,ঈশ্বৰৰ কাৰ্য্যৰ বাহিৰৰ আন বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু তেনে বহু বিষয়কিন্তু ম�োৰ ইমান বছৰৰ অভিজ্ঞতাত ওপৰ�োক্ত বিলাক মুখ্য।
যেতিয়া শুভবাৰ্তা পঢ়া হয়, বেছিভাগেই লূকৰ পাছৰ গম্ভীৰ উক্তিট�ো লক্ষ্য লকৰে
কাৰণ ই নতু ন অধ্যায়লৈ ৰুপন্তৰ হয়। যি কি নহওক ম�োক মনত পেলাবলৈ দিয়ক
যে লূকৰ পুস্তকখনি এখন দীঘল চিঠি।গীৰ্জাই পাছৰ অধ্যায়সমূহ আৰু পদ সমুহ
সহজভাৱে বুজব
ু লৈ সংয�োজন কৰে। লূকে পাছত যি কৈছে সেইয়া হল,
“এইব�োৰ ক�োৱাৰ পাছত প্ৰভু ৱে আন সত্তৰজনক নিযুক্ত কৰি, তেওঁ যি যি
নগৰ আৰু ঠাইলৈ যাব,সেই ঠাইলৈ দুজন দুজনকৈ নিজৰ আগেয়ে পঠালে।
আৰু তেওঁবিলাকক কলে, শষ্য সৰহ,কিন্তু বন�োৱা তাকৰ, এই হেতু কে
নিজৰ শষ্য ক্ষেত্ৰলৈ বনুৱা বিলাকক পঠাই দিবলৈ ,শষ্যৰ গৰাকীক প্ৰাৰ্থনা
কৰা।”(লূক ১০:১,২ পদ)
এই পজ সমুহত বহুত কিছু আছে।প্ৰথমতে চাওঁক,এইব�োৰ ক�োৱাৰ পাছত। আমি
প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যে, কি ক�োৱাৰ পাছত? উত্তৰট�ো হল যীচু মানুহব�োৰ আঁতিৰ
য�োৱাৰ পাছত অৱশিষ্ট তকা ল�োকসমুহৰ সাক্ষী হ�োৱাৰ পাছত,সেইবিলাক যিবিলাক
তেতিয়াও তাত থিয় হৈ নিজকে কৈছিল, তেওঁক অনুসৰণ কৰাৰ বাবে মই কি
হেৰুৱাম তাক মই কেতিয়াও প্ৰাধান্য নিদওঁ। মই ইচ্ছা কৰ�োঁ আৰু ইয়াক মই
কৰিমেই। তেওঁল�োকে যীচু ক সুৰক্ষা,ধন আৰু সমন্ধ সম্পৰ্কীয় যীচু ৰ উত্তৰ শুনিলে
আৰু তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ লক্ষ্য পূৰ কৰিবলৈ এক�োকে তেওঁল�োকক বাধা দিব নিদিলে।
তেতিয়া যীচু ৱে সত্তৰজন দলৰ সদস্য নিয়�োগ কৰিলে যিবিলাক খুউৱ সম্ভৱ অৱশিষ্ট
থকা ল�োকসকল হব। নতু ন নিয়মত নিয়�োগ কৰা আৰু মন�োনীত কৰা শব্দ দুটা
সমাৰ্থক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।এজন ল�োকক নিয়�োগ কৰা মানে মন�োনীত কৰা
হৈছে,আৰু যাক মন�োনীত কৰা হৈছে তেওঁক নিয়�োগ কৰা হৈছে। যীচু য়ে এটা বিশেষ
উক্তিক মথিৰ শুভবাৰ্তাত দুটা স্হানত উল্লেখ কৰিছে। যদি তেওঁ একেটা উক্তিকে
পুনৰ দুটা স্হানত উল্লেখ কৰিছে তেনেহলে আমি গম্ভীৰ মন�োয�োগ দিয়া উচিত।
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সেইট�ো হল, “কিয়ন�ো নিমন্ত্ৰিত ল�োক অনেক, কিন্তু মন�োনীত ল�োক তাকৰ।”(মথি
২০:১৬, ২২:১৪ পদ)
নিনন্ত্ৰিত বা আমন্ত্ৰিত অনেক। কিমান? সকল�োৱেই। সকল�ো বিশ্বাসীয়েই
তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ আমন্ত্ৰণ আছে আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বৰসমূহ আছে।
যি কি নহওক আপ�োনাক হয়ত�ো ই হতভম্ভ কৰিব পাৰে মাত্ৰ কেইজনমানহে সেই
আমন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মন�োনীত। কিয় কেৱল কেইজনমানকহে নিয়�োগ কৰা
হৈছে? কাৰণ কেইজনমানহে তেওঁল�োকৰ আশা, সুৰক্ষা, ধনৰ প্ৰতি অভিলাষ, বাধা
দিয়া সমন্ধ আৰু তেনে অনেক বিষয় তেওঁল�োকৰ জীৱনত আমন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ
পৰত্যাগ কৰিব পাৰে।
লক্ষ্য কৰক যে যীচু ৱে কৈছে, “শষ্য সৰহ, কিন্তু বন�োৱা তাকৰ”(মথি ১:৩৭
পদ) এইট�ো ঈশ্বৰৰ দ�োষ নহয় যে আমাৰ প্ৰজন্মক আমি ঢু কি প�োৱা নাই, কাৰণ
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এয়ে যে, “সকল�ো মানুহে যেন পৰিত্ৰাণ আৰু সত্যৰ জ্ঞান পায়।”(১
তীমথীয় ২:৪ পদ) আমিয়েই সেই ল�োকসকল যি স�োধবিচাৰৰ আসনৰ সন্মূখত
কৈফিয়ৎ দিব লাগিব যে কিয় আমি আমাৰ প্ৰজন্মক ঢু কি নাপাল�ো। যদি আমি
আমাৰ আমন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ কৰ�োঁ তেনেহলে আমাৰ স�োধবিচাৰ নহয়।যি কি নহওক যদি
আমি আমাৰ আমন্ত্ৰণত আউল লাগিব দিওঁ তেনেহলে আমাৰ স�োধবিচাৰ ন্যায়সঙ্গত।
আপুনি হয়ত�ো কব পাৰে, “মই বহুতৰ মাজৰ এজন।” “যদি আপ�োনাৰ যকৃ তে
এইদৰে কয় তেনেহলে কি হব,” “মই শৰীৰৰ এটা ক্ষু দ্ৰ অংগ আৰু ক�োনেও ম�োক
আৰু ম�োৰ কাৰ্য্যক লক্ষ্য নকৰে। সেইবাবে ম�োক যি কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছে তাৰ
সলনি মই ম�োৰ নিজৰ কাৰ্য্য কৰিম।”আপুনি জনাৰ দৰে যকৃ তৰ অবিহনে, শৰীৰট�ো
গুৰুত্বৰ সমস্যাত পৰিব। কি হব যদিহে হাওঁফাওঁয়ে,বা ভৰি নতু বা শৰীৰৰ আন
অঙ্গই এইদৰে কয়? শৰীৰট�োৰ প্ৰত্যেকট�ো অঙ্গই গুৰুক্বপূৰ্ণ হ�োৱাৰ দৰে প্ৰত্যেকজন
সদস্যই মণ্ডলীত গুৰুত্বপূৰ।
্ণ গুৰু গম্ভীৰ সত্যট�ো এনেধৰনৰ। যীচু ৱে কৈছে যে মাত্ৰ
কেইজন মানহে সহকৰ্ম্মী হিচাপে ঈশ্বৰৰ গৃহত তেওঁল�োকৰ লক্ষ্য পূৰ কৰিব পাৰিব।
প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসীকেই গৃহ নিৰ্ম্মানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জন�োৱা হৈছে কিন্তু কেইজনমানহে
ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইয়াৰ অৰ্থ হল স�োধবিচাৰৰ সন্মূখত থিয় হ�োৱা বিশ্বাসীৰ
অধিকাংশই ল�োকচান ভ�োগ কৰিব আৰু গ�ৌৰৱময় পূৰস্কাৰ নাপাব। মই জান�ো
যে এইট�ো এটা বাল খৱৰ নহয়,আৰু আপুনি এতিয়াই আৰম্ভ কৰিব পাৰে।আপুনি
আপ�োনাৰ জীৱনত তেওঁৰ ইচ্ছা সম্পূৰ্ণ হ�োৱাৰ বাবে যিয়ে বাধা দিছিল তাক আপুনি
সন্মতি দিয়াৰ বাবে আঠু কাঢ়ি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আৰু ক্ষমা ভিক্ষা কৰিব পাৰে।
তেতিয়া তেওঁৰ ইচ্ছা আপ�োনাৰ জীৱনত ক্ৰমান্নয়ে আগবাঢ়ি যাব। ষ্মিথ উগলৱৰ্থ
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বিংশ শতাব্দীৰ এজন প্ৰচাৰক, তেওঁৰ পঞ্চাচ বছৰ ন�োহ�োৱালৈকে পৰিচৰ্য্যা আৰম্ভ
কৰা নাছিল।
আপ�োনাৰ বাবে বহুত দেৰি হ�োৱা নাই।
মনত ৰাখিব,বালকৈ নিৰ্ম্মান কৰাৰ চাবিকাঠি হলঃ
প্ৰথম,বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰক বিচাৰক। দ্বিতীয়, বিশ্বাসেৰে বশৱৰ্তী আৰু বাধ্য হৈ
থাকক। আৰু তৃ তীয়তে, আপ�োনাৰ জীৱনৰ আউলবিলাক পৰিত্যাগ কৰক। ঈশ্বৰে
দেখুওৱা আপ�োনাৰ পিঠিৰ ব�োজা বান্ধ কাটিবলৈ তৰ�োৱাল বিচাৰক যি আপ�োনাৰ
আত্মা আৰু মাংসক বান্ধি থৈছে।আপ�োনাক মুক্ত কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ যথেষ্ট।

সম্পূৰ্ণ পুৰষ্কাৰট�ো
পাছৰ অধ্যায়লৈ য�োৱাৰ আগত এটা ম�োৰ শেষ কথা এনে বহুল�োক আছে যি
কেতিয়াও আৰম্ভ নকৰে, বা ঈশ্বৰৰ গৃহ নিৰ্ম্মন কৰাৰ পৰা দিশ পৰিবৰ্ত্তন কৰে।
তেওঁল�োক অস্হায়ী গ�ৌৰৱৰদ্বাৰা পথচ্যুত হয়। এই জগতৰ ধন-সম্পত্তি আনক
প্ৰভাৱিত কৰাৰ বাসনা, ক্ষমতা, সুখ মানুহৰ পৰা স্বীকৃ ত যিবিলাক শেতা পৰি
যায়। মূৰ্খামি নকৰিব, বিক্ষিপ্ত আৰু ভূ ল পথে পৰিচালিত নহব। ধ্যানকেন্দ্ৰীত কৰি
ৰাখক। খ্ৰীষ্টত আপুনি কৰিবলগীয়া এটা কাৰ্য্য আছে। আপ�োনাৰ কাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ
কৰিবই লাগিব।এনে কিছু ল�োক আছে যাৰ সাময়িক বা জীৱনয�োৰা পৰিশ্ৰম সহ্য
কৰা নহব। এই বিলাক ফালি প�োল�োৱা হব আৰু সেইবাবে ঈশ্বৰৰ অনন্তকলীয়া
গৃহৰ অংশ নহব।আপুনি ইয়াক কল্পনা কৰিব পাৰেনে? এই উক্তিৰ গভীৰতা উপলব্ধি
কৰিবলৈ আহক আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰম্পৰাগত গৃহট�োৰ কাহিনীলৈ ঘুৰি যাওঁ।
নিত�ৌ ম�োৰ গৃহট�োৰ নিৰ্ম্মানস্হলীলৈ য�োৱাৰ পৰা কৰ্ম্মীসকলে ম�োক ভালদৰে
চিনি পালে।তেওঁল�োকে ম�োক, “ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰক”বুলি সম্বোধন কৰিছিল। প্ৰত্যেকদিনে
মই নিৰ্ম্মনস্হলীলৈ গাড়ীৰে যেতিয়া গৈছিল�ো তেতিয়া তেওঁল�োকৰ ৰক সংগীত বন্ধ
হৈ গৈছিল। ম�োক দেখাৰ লগে লগেই তেওঁল�োকৰ মাজৰ এজন দ�ৌৰি টেপৰেকডাৰ
ওচৰলৈ যায় আৰু তাক বন্ধ কৰি দিয়ে। মই ঈশ্বৰৰ বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁল�োকৰ
সন্মান দেখি ভিতৰি ভিতৰি হাঁহিছিল�ো। তাৰ পাছত আমি অলপদেৰি কথা
পাতিছিল�ো। মই তেওঁল�োকৰ সৈতে আকৰ্ষনীয় বাৰ্তালাপ কৰিছিল�ো আৰু ডাঙৰ
পৰিচৰ্য্যৰ সুবিধা পাইছিল�ো।
এনে এটা বিশেষ সময়তেই,ম�োৰ মনত পৰে যে কৰ্ম্মীসকলে কিছু মান আটকধুনীয়া
ঘৰৰ বিষয়ে কলে যাৰ নিৰ্ম্মানত তেওঁল�োক অংশীদাৰী আছিল। তেওঁল�োকৰ
অৱস্হানৰ বিষয়ে কৈ থাক�োতে তেওঁল�োকৰ চেহেৰা উজ্বল হৈ উঠিছিল।গ�ৌৰৱময়
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কাৰ্য্যৰ অংশীদাৰ হ�োৱাৰ বাবে তেওঁল�োকৰ সন্তোষ্টি আৰু সুখ আপুনি লক্ষ্য কৰিব
পাৰে।
তাত ক�োন�ো লাজ নাছিল, কেৱল আন পৰিয়ালে লাভ কৰা সুবিদাৰ বাবে
কৰা পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত আনন্দ আছিল আৰু ধুনীয়া ঘৰব�োৰৰ পৰ্য্যাবেক্ষকে সেইট�ো
ভালদৰে জানিছিল।আহক ইয়াক আৰু আগলৈ লৈ যাওঁ।ৱাশ্বিংটন ডি.চি ৰ হ�োৱাইট
হাউচ নিৰ্ম্মান কৰা ব্যক্তিজনে কেনে অনুভৱ কৰে তাক আপুনি কল্পনা কৰিব
পাৰেনে? কল্পনা কৰক যে তাৰ ভিতৰৰ এজনে তেওঁৰ সন্তানে স্কু লৰ পৰা আহি
যেতিয়া কব যে তেওঁ আজি শ্ৰেণীত দেশখনৰ সকল�োতকৈ বিখ্যাত ঘৰট�োৰ বিষয়ে
অধ্যয়ন কৰিলে বুলি। তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁল�োকৰ লৰা-ছ�োৱালীয়ে ঘ�োষনা
কৰিব যে অহা বাৰ স্কু লৰ পৰিভ্ৰমন কাৰ্য্যক্ৰমত তেওঁল�োক ইয়াক চাবলৈ যাব বুলি।
সেই ঘৰট�োৰ নিৰ্ম্মানত জডিত হৈ থকাৰ কথাট�ো কওঁতে সেই ল�োকজনৰ
অনুভৱৰ শিহৰণ আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে? তেওঁ যেতিয়া সেই পৰিভ্ৰমনৰ
বাবে ১৫০০ পেঞ্চিলভেনিয়া এভিনিউলৈ তেওঁৰ সন্তানৰ শ্ৰেণীৰ সংগী হব তেতিয়া
তেওঁৰ আবেগ আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে?তেওঁৰ সহপাঠীসকলে যেতিয়া জানিব
যে তেওঁ এই নিৰ্মান কাৰ্য্যৰ অংগ আছিল বুলি যত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি থাকে আৰু
তাৰ উত্তেজনা আৰু গ�ৌৰৱ নিজৰ সন্তানৰ চেহেৰাত লক্ষ্য তেওঁ কেনে অনুভৱ কৰিব
তাক আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে? আমাৰ ক্ষেত্ৰত�ো সেই একেই সত্যতা আছে।
কিন্তু আমি এনে এটা ঘৰৰ কাৰনে কাৰ্য্য কৰা নাই যিট�ো অৱশেষত ভাঙি পেল�োৱা
হব। আমি সেই ঘৰট�োৰ বাবে কাৰ্য্য কৰিছ�োঁ যি সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰ্ম্মাণ্ডৰ চিৰকাললৈ মূৰ
কেন্দ্ৰবিন্দু হব। হয়, মীখা ভাৱবাদীৰ বাক্যলৈ মন পেলাওক, “অনেক জাতিয়ে ওলাই
কব, বলা আমি যিহ�োৱাৰ পৰ্ব্বখনলৈ, যাক�োবৰ ঈশ্বৰৰ গৃহটিলৈ উঠি যাওঁহক তেওঁ
আমাক নিজ পথৰ বিষয়ে শিক্ষা দিব,তাতে আমি তেওঁৰ পথ গমন কৰিম। কিয়ন�ো
চিয়�োনৰ পৰা ব্যৱস্হা আৰু যিৰুচালেমৰ পৰা যিহ�োৱাৰ বাক্য ওলাব।”(মীখা ৪:২
পদ)বিশ্বব্ৰম্মাণ্ডৰ সকল�ো ঘটনা এই গৃহৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমন কৰিবঃসকল�ো সৃষ্টিক
নিয়ন্ত্ৰণ কৰা জ্ঞান আৰু বিধান ইয়াৰ পৰা বৈ যাব।আচৰিত কথাট�ো হলঃএইট�ো
সম্পূৰ্ণ হ�োৱাৰ দিনৰ দৰে ই আজিৰ পৰা ১০ ট্ৰিলিয়ন বছৰৰ দৰে ধুনীয়া হব।
এবাৰ এজন শুভবাৰ্তাৰ মহান পৰিচৰ্য্যাকাৰী আছিল যিজন শেষলৈকে বিশ্বাসী
আছিল।তেওঁ কাৰ্য্যকৰীভাৱে ষাঠি বছৰতকৈও বেছি পৰিচৰ্য্যা কৰিছিল আৰু
হাজাৰবছৰৰ ওচৰত তেওঁ নিজৰ পূৰষ্কাৰ স�োমাল। তেওঁ পৰল�োক প্ৰাপ্তিৰ এবছৰৰ
পাছত মই মধ্যপশ্চিমৰ এটা বৃহৎ গীৰ্জালৈ গল�ো যত আৰাধনাৰ নেতাজনে ভাৱবিনিময়
কৰিছিল যে ঈশ্বৰে তেওঁক স্পষ্ট স�োপন দিছিল বুলি। ইয়াত, তেওঁ স্বৰ্গত আছিল
আৰু সেই মহিন পৰিচৰ্য্যাকাৰীজনৰ সৈতে কথ�োপকথন কৰিছিল।পৰিচৰ্য্যাকাৰীজনে
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আৰাধনাৰ নেতাজনক কৈছিল, “এটা ডাঙৰ হাঁহি মাৰি, মই কল্পনা কৰাতকৈ এইট�ো
অধিক ভাল, তেওঁল�োকে সত্যতা আৰু আন ঘটনাবিালকৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল
আৰু তাৰ পাছত পৰিচৰ্য্যাকাৰীজনে ঘুৰি চিয়�োনত তেওঁৰ কাৰ্য্যৰ অংশলৈ আঙু লিয়াই
দিছিল। এইট�ো বৃহৎ আছিল। তেওঁৰ বিশ্বাসয�োৰ্যতাৰ প্ৰভাৱ তেওঁ কল্পনা কৰাতকৈ
বহু দীঘল আৰু বহুল আছিল, আৰু এইট�ো ঠিক তেওঁৰ সন্মূখতেই আছিল তেওঁ
তেওঁৰ কাৰ্য্য আঙু লিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল, ঠিক সেইদৰে যিদৰে কৰ্ম্মীসকলে
তেওঁল�োকৰ অৱদানৰ বিষয়ে ম�োক বৰ্ণনা কৰিছিল।” কি আচৰিত অনন্তকলীয়া
জীৱন!
কল্পনা কৰক, সমগ্ৰ অনন্তকালত আপ�োনাৰ সত্বাই কেৱল আপ�োনাৰ উত্তৰপূৰষ
ু ক
দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ�োৱাই নহয়, কিন্তু অযুত অযুত জাতিক যিসকলে চিয়�োন নামৰ
ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱময় গৃহ চাবলৈ আহিব তেওঁল�োকক তেওঁৰ গৃহৰ নিৰ্ম্মানত আপ�োনাৰ
অৱদান দেখুৱাবলৈ সক্ষম হব। আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে যে যিসকল ল�োক
ঈশ্বৰৰ গৃহৰ স�ৌন্দৰ্য্য চাবলৈ আহিব আৰু আপ�োনাৰ অৱদানৰ বিষয়ে গ�োটেই
অনন্তকাল আল�োচনা কৰিব?
আহক এতিয়া আন পিঠিট�ো পৰ্য্যাবেক্ষন কৰ�োঁ। সেই দৃশ্যট�োৰ কথা ভাৱক
যেতিয়া আপ�োনাৰ কাৰ্য্যৰ ক�োন�ো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ন�োৱাৰিব কাৰণ আপুনি
ভালদৰে সম্পূৰ্ণ নকৰিলে।আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে যে আপ�োনাৰ উত্তৰপূৰষ
ু ক
যি আপ�োনাৰ কাৰ্য্য চাবলৈ আহিব আৰু আপুনি এক�োকে দেখাবলৈ সক্ষম নহব।
আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰেনে যে আপুনি যি কাৰ্য্য কৰিলে তাক চাবলৈ জাতিবিলাক
আহিব আৰু আপুনি এক�োৱেই সমগ্ৰ অনন্তকালত দেখুৱাব ন�োৱাৰিব কাৰণ আপ�োনাৰ
কৰিবলগা অংশ ভাঙি পেল�োৱা হল আৰু সলনি কৰা হল, প�ৌলৰ বাৰ্তাৰ কথা
মনত পেলাওঁক,
“তাৰ ওপৰত সজা ক�োন�ো জনৰ কৰ্ম্ম যদি বয়,তেন্তে তেওঁ বেচ পাব। আৰু
ক�োন�োজনৰ সজা কৰ্ম্ম যদি প�োৰে,তেন্তে তেওঁৰ বানি হব, তথাপি নিজে
অগ্নিৰ পৰা ৰক্ষা প�োৱাৰদৰেই পৰিত্ৰাণ পাব।”(১ ম কৰিন্হীয়া ৩:১৪,১৫
পদ)
এইট�ো সচাঁকৈ অনন্তকলীয়া ল�োকচান। দুখজনকৰুপে এইট�ো বাস্তৱ। কিন্তু
মৰমৰ বন্ধু সকল ইয়াক মই আপ�োনাল�োকৰ বাবে আশা কৰা নাই। ঈশ্বৰে
ইয়াক আপ�োনাৰ বাবে বিচৰা নাই। আৰু আপুনি মন স্হিৰ কৰিব পাৰে
যে এইট�ো আপ�োনালৈ নঘটিব।ঈশ্বৰে আপ�োনাক চিয়�োন নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ
অনুগ্ৰহ দিছে। পাঁচনি য�োহনে ক�োৱাৰ দৰে, “ত�োমাল�োকে যি যি কৰিলা,
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সেই সকল�ো যেন নেহেৰুৱা কিন্তু সম্পূৰ্ণ পুৰষ্কাৰ যেন প�োৱা, তাৰ কাৰণে
নিজলৈ সাৱধান হবা।”(২ য�োহন ৮ পদ)।
ঈশ্বৰে নিজেই ইয়াক নিৰ্ম্মান কৰলে যাতে তেওঁৰ প্ৰতিজন সন্তানেই তেওঁৰ গৃহ
নিৰ্ম্মানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পুৰষ্কৃ ত হবলৈ সুয�োগ লাভ কৰে। আপ�োনাৰ পৰিশ্ৰম কেতিয়াও
শেতা পৰি য�োৱা,বৃদ্ধ হৈ য�োৱা বা সলনি হ�োৱা উচিত নহয়। যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ
অনুগ্ৰহত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সঠিকভাৱে নিৰ্ম্মান কৰে, আপ�োনাৰ যি অৱদান তাক
অযুত অযুত স্বৰ্গদূত আৰু ল�োকসমূহে চিৰকাললৈকে শলাগিব।
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আল�োচনাৰ প্ৰশ্ন
খণ্ড ৫ অধ্যায় ১১:১২

১. আ
 মি জান�ো যে ঈশ্বৰে তেওঁলৈ আমি এক�ো কৰাট�ো নিবিচাৰে কিন্তু তেওঁ আমাক
তেওঁৰে সৈতে পৰিশ্ৰম কৰাট�ো বিচাৰে।ই আমাক তেওঁৰ বিষয়ে কি কয়? তেওঁৰ
ৰাজ্যৰ বিষয়ে? নে আমাৰ নিজৰ বিষয়ে?
২. গ
ীতমালা ১৩৯:১৫ পদে আমাক কয় ঈশ্বৰে আমাৰ জন্মৰ পূৰ্বেই আমাৰ জীৱনৰ
প্ৰত্যেক মূহুত্তৰ বিষয়ে এখন পুস্তকত লিপিবদ্ধ কৰিছে। ঈশ্বৰে আমাৰ একক
কাহিনীত কি লিখিছে তাক জনাৰ উপায়সমূহ কি?
৩. আ
 মাৰ জীৱন ভালযেন লগা বিষয়বিলাক জীয়াই থকা সম্ভৱ(হয়ত�ো অতি
বেছি)কিন্তু তথাপিত�ো আমাক যি কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে তাক হেৰাই
দিওঁ। এনে কিবা বিষয় আছে নেকি যাক আপুনি ভয় বা নিৰৎসাহৰ বাবে
মুক্ত হৈ যাবলৈ সন্মতি দিছে যাতে এতিয়া আপুনি আপ�োনাৰ জীৱনত পুনৰ
নতু ন কৰিবলৈ ঈশ্বৰক বিচৰা উচিত?
৪. বাৰ অধ্যায়ত আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দিশত জীৱনবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা তিনিটা
চাবিকাঠীৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিল�োঃ তেওঁক আন্তৰিকভাৱে বিচৰা, তেওঁৰ
গৃহত আমাক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু আউলসমূহৰ পৰা আমাক নিজকে মুক্ত
কৰা। ইয়াৰ ভিতৰত আপ�োনাৰ ব্যক্তিগত সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হৈ থিয় দিছে?
৫. অ
 নন্তকালত আমি সম্পূৰ্ণৰপে
ু পুৰষ্কৃ ত হব পাৰিম আংশিকভাৱে হম বা একেবাৰে
নহম। আপ�োনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পুৰষ্কাৰৰ অৰ্থ কি?

ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা 

247

ভাগ ৬

অধ্যায় ১৩

গুণন
“আৰু যিজনে দায়,সেই জনে বেচ পায়, আৰু অনন্ত জীৱনলৈ শহ চপায়,
তাতে ধান বওঁতা, আৰু আনৰ ধান দাওঁতা, এই দুয়�ো একলগে আনন্দ কৰে।
কিয়ন�ো এজনে বয়,আন দনে দায়,এই কথা ইয়াত স্বৰুকৈ খাটিছে ।“
(য�োহন ৪:৩৬ পদ)।

“ৰ�োওঁতা আৰু পানী দিওঁতা,এই দুয়�ো একে, আৰু প্ৰতিজনে নিজৰ ক্ৰ্ম্মৰ দৰে
নিজৰ বেচ পাব।”
(১ ম কুৰিন্হীয়া ৩:৮ পদ)।
যি সকলে বিশ্বাসী দাস হৈ ঈশ্বৰৰ গৃহ নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ সেৱা আগবঢ়ায় তেওঁল�োকে
অনন্তকলীয়া বেচৰদ্বাৰাই কুন্দৰভাৱে পুৰস্কৃ ত হব। আমাৰ পৰিশ্ৰম অনুযায়ী আমি
ব্যক্তিগত ভাৱে পুৰষ্কৃ ত হম। আমাৰ প্ৰত্যকৰে বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব আছে, কিন্তু
আমাৰ বিভিন্ন আমন্ত্ৰণে এটা ফলাফল দিয়ে, অনন্তকালৰ কাৰণে জীৱ প্ৰভাৱিত
কৰা। বহুতে ভাৱে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক বাজহুৱাভাৱে ল্পৰ্শকৰা পৰিচৰ্য্যাকাৰী
সকল মহাতম পুৰস্কাৰ লৈ স্বৰ্গৰ আগশাৰীত থিয় হব।যি কি নহওঁক এইট�ো সত্য
নহয়। মানুহৰ দৰে ঈশ্বৰে পুৰস্কাৰ নিদিয়ে। তেওঁ বাধ্যতাৰে কৰা ধাৰ্মিকসকলক
কাৰ্য্য অনুসৰি পূৰস্কাৰ দিয়ে।যদি তেওঁ মানুহৰ মানদণ্ড অনুযায়ী পুৰস্কাৰ দিয়া
হেতেঁ ন, উদ্যোক্তাৰ কাৰ্য্যসম্পাদন কৰাই পৰিচৰ্য্যাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হলহেতেন।আগৰ
দুটা অধ্যায়ত দ্খাৰ দৰেই, কথাট�ো একেবাৰেই এনেকুৱা নহয় আমাক যি কাৰণে
আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু কাৰ্য্যসম্পাদন কৰিবলৈ আমাক যিদৰে শক্তি প্ৰদান কৰৈ
হৈছে,ঈশ্বৰে সেইমতে বিচাৰ আৰু পুৰস্কৃ ত কৰে।

অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা শক্তি প্ৰাপ্তি
৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দত. তেওঁৰ যাত্ৰাশেষ কৰাৰ দহ বছৰ পূৰ্বেই লিখিছিল যে তেওঁ,
“পাচঁ নিবিলাকৰ মাজত মই সকল�োতকৈ সৰু” বুলি লিখিছে।( ১ ম কুৰিন্হীয়া
১৫:৯ পদ)। যিবিলাকে মণ্ডলীৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁল�োকে এই কথাট�ো
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অদ্ভু ত পাব। প�ৌলে তেওঁৰ সময়ৰ যিক�োন�ো ব্যক্তিতকৈ অধিককৈ জনাজাত পৃথিৱীৰ
ল�োকসকলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু ৰাজ্যৰ হকে কাৰ্য্যসমাপন কৰিছিল।
ইয়াতে ক�োন�ো সন্দেহ নাই যে তেওঁৰ সময়ৰ তেওঁ সৰ্বশ্ৰেষ্ট পাঁচনি আছিল।
তেনেহলে তেওঁ তেনে এক মন্তব্য কিয় কৰিলে? তেওঁ অতিৰঞ্জিত কৰিছিল
নেকি?এইট�ো সম্ভৱ নহয়. কাৰণ শাস্ত্ৰ লিখাৰ সময়ত আপুনি মিছা কব ন�োৱাৰিব।
যদি তেওঁ সেইদৰে বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহে পবিত্ৰ আত্মাই তেনে মন্তব্য কৰিবলৈ
অনুমতি দিব।
তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে যি লিখিছিল তাত ইয়াৰ উত্তৰ প�োৱা যায়, “ তথাপি মই যি
হৈছ�োঁ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰহে হৈছ�োঁ, আৰু ম�োলৈ যি তেওঁৰ অনুগ্ৰহ,সেয়ে ব্যৰ্থ নহল,
কিন্তু মই তেওঁবিলাক সকল�োতকৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিল�োঁ, এনে নহয়, ঈশ্বৰৰ
অনুগ্ৰহহে ম�োৰ লগত কৰিলে। ” (১ ম কুৰিন্হীয়া ১৫:১০ পদ)।
যথেষ্ট আকষণীয় ভাৱে প�ৌলে তেওঁৰ কাৰ্য্যসম্পাদন অন্য পাচঁ নিতকৈ বেছি বুলি
স্বীকাৰ কৰিছে, তথাপিও তেওং অন্য পাঁচনিত কৈ নিজকে সকল�োতকৈ সৰু বুলি
গণ্য কৰিছে।এই কালৰ বিৰ�োধাভাস তেওঁৰ লিখনিত প�োৱা যায়, “মই যি হৈছ�োঁ
ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহেৰেহে হৈছ�োঁ।” ঈশ্বৰে প�ৌলৰ য�োগেদি যি সকল�ো কৰিছিল তাৰ পৰা
প�ৌলে নিজকে পৃথক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঈশ্বৰৰ আমন্ত্ৰণক নিজৰ জীৱনত যে
সংয�োগ কৰিব ন�োৱাৰে আৰু ঈশ্বৰে দিয়া ক্ষমতাৰ বাহিৰত যে কাৰ্য্য সম্পাদন
কৰিব ন�োৱাৰে সেই বিষয়ে প�ৌল সজাগ আছিল। এই সকল�ো এটা শব্দত কব পৰা
যায়,অনুগ্ৰহ আৰু এই গতিশীলতা সকল�ো বিশ্বাসীৰ ওপৰত তেওঁল�োকৰ আমন্ত্ৰনৰ
ক্ষেত্ৰত প্ৰয�োজ্য হয়।
পৰিচৰ্য্যাত ম�োৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ম�োক মন্তব্য কৰিবলৈ দিয়ক। মই
লিখা কিতাপসমূহ সমগ্ৰ পৃথীৱীত নব্বৈতাতকৈও অধিক ভাষাত উপলব্ধ। সেইবিলাক
সংখ্যাত লাখ লাখ, আৰু পৰিবৰ্তি ত জীৱনৰ সাক্ষ্য সমূহ অগনন। প্ৰথমেই মানুহে
মই কেনেকৈ লিখ�োঁ তাৰ ৰহ্ষ্যৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰে। ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ ম�োৰ জীৱনত
প্ৰকাশিত হ�োৱাৰ আগত মই ইংৰাজী বিষয় আৰু লিখনিত কিমান যে শ�োচনীয়
আছিল�োঁ, সেই কথা ভাব�োঁ আৰু ভিতৰি ভিতৰি হাঁহ�ো। দুই পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নকাকত
লিখিবলৈ ম�োৰ কেইবাঘন্টা লাগিছিল আৰু প্ৰথম অনুচ্ছেদ লিখ�োতেই ম�োৰ উত্তৰবহীৰ
আধা শেষ হৈছিল। এতিয়া মই লিখ�োতে শব্দবিলাক, ম�োৰ ভিতৰৰ পৰা উড়ি ওলাই
আহে।মই অন্যতকৈ বেছি সচেতন যে ক�োনে এইকিতাপব�োৰ লিখিছে বুলি।মই সচাঁকৈ
সেইবিলাক পঢ়িবলৈ প�োৱা প্ৰথম ব্যক্তি।
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এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টি,ভি টক শ্বত ম�োৰ সাক্ষ্যাতকাৰ ল�োৱা হৈছিল,আৰু মই লিখা
কিতাপব�োৰে বহন কৰা ব্ৰ্তাই আছিল ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। যি কি নহওক সাক্ষ্যাৎ
তকাৰ আগবঢ়াৰ লগে লগে নিমন্ত্ৰণকৰ্তাজনে বাৰ্তাতকৈ ম�োৰ ওপৰত আৰু মই কৰা
কাৰ্য্যসমূহৰ ওপৰত বেছিকৈ ধ্যান কেন্দ্ৰীভূ ত কৰিলে। মই অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছিল�োঁ
আৰু কেনেকৈ ধ্যান আতঁ ৰাব পাৰি সেই বিষয়ে ম�োৰ ভিতৰৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰামৰ্শ
বিচাৰিছিল�ো। অলপ সময়ৰ পাছতেই আমাৰ কথ�োপকথনৰ মাজত বিৰতি পৰিল,
আৰু পবিত্ৰ আত্মাই দিয়া বাক্য নিক্ষেপ কৰিবলৈ এইট�ো উপযুক্ত সময় আছিল।
“মই জান�ো যে ঈশ্বৰে যি যি কৰে, সেই সকল�ো চিৰস্হায়ী, তাক বঢাবও
ন�োৱাৰি, কমাবও ন�োৱাৰি, আৰু তেওঁ সাক্ষাতে যেন মানুহবিলাকে ভয় কৰে, সেই
নিমিত্তেই ঈশ্বৰে তাক তেনে কৰে। যি আছে, সেয়ে পূৰ্বেও আছিল, আৰু আগলৈ
হব লগা, সিও পূৰ্ব্বে আছিল। আৰু যি হৈ গল, ঈশ্বৰে আক�ৌ তাকেই বিচাৰে।”
(উপদেশক ৩:১৪,১৫ পদ)
মই তেতিয়া কল�ো যে ঈশ্বৰে আমন্ত্ৰণ কৰি যি কৰিবলৈ কৈছে সেইয়া কৰি থকা
অসংখ্য পালক আৰু পৰিচৰ্য্যাকাৰী সকল আছে। গাওঁ অঞ্চলত কিছু মানে তিনিশ
সদস্যৰ মণ্ডলীক অধ্যক্ষতা কৰি আছে। আন কিছু মানে পিছপৰা দেশসমূহত হেৰাই
য�োৱা আৰু দুখত থকাসকলক পৰিচৰ্য্যা কৰি আছে। তেওঁল�োকে মিশ্বন পথাৰত
ঁ দিছে।
তেওঁল�োকৰ জীৱন সিচি
আন কিছু মানে নগৰৰ ভিতৰত এনে কিছু মান মানহক সহায়কৰাত নিজৰ
জীৱন উচ্চৰ্গা কৰিছে, যিসকলক বহুতে মূল্যহীন বুলি ভাৱে। কিছু মানে ৰজাৰ
হাতত�ো বিশ্বাসী হৈ ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্য্যা কৰি আছে। এই তালিকাখন অসমাপ্ত। এই
কাৰ্য্যসূচীত তেওঁল�োকৰ বহুতৰে নাম আপুনি বিচাৰি নাপাব, তেওঁল�োকৰ বেছিভাগে
স্বৰ্গৰ সন্মূখৰ শাৰীত থিয় থাকিব কাৰণ তেওঁল�োকে যি কাৰণে তেওঁল�োকক আমন্ত্ৰণ
জন�োৱা হৈছিল সেইয়া বিনা স্বাৰ্থৰে তেওঁল�োকে বাধ্য হৈ কৰিছিল। মই আৰু কল�ো,
“ম�োৰ ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰে তেওঁৰ বাবে এক নিদিষ্ট কাৰ্য্য কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে, আৰু
এই সুবিধাই বহুতৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিছে। এইট�ো কাৰণতেই আপুনি এই অনুষ্ঠানলৈ
আপুনি মাতি আনিছে। যি কি নহওক প্ৰভু ৱে ম�োক যি কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল
মই তাত এটা কথাও সংয�োগ কৰিব ন�োৱাৰ�োঁ। মই ইয়াক পৰিবৰ্দ্ধি ত সম্পসাৰণ
নাইবা ম�োৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰলৈ মই লৈ যাব ন�োৱাৰ�োঁ। কেৱল একমাত্ৰ মই
বিশৃঙ্খলহে কৰিব পাৰিম, আৰু ই ম�োৰ বাবে ভয়ৰ কাৰণ হব। সেই সাক্ষ্যাৎকাৰৰ
বাতাবৰণ তক্ষণাত গম্ভীৰ হৈ পৰিল।যি জন ব্যক্তিয়ে ম�োৰ সাক্ষ্যাতকাৰ লৈ আছিল,
তেওঁৰ�ো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচৰ্য্যা আছিল, মই যি কৈছিল�ো সেইয়া নিবদ্ধ কৰিলে আৰু
সাক্ষ্যাতকাৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু মানুহক কেনেকৈ পৰিচৰ্য্যা কৰিব পাৰি তালৈ ঘূৰাই নিলে।
গুণ
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এইট�ো সকল�োৰে কাৰণে সত্য। হয়ত�ো আপ�োনাক এগৰাকী পত্নী আৰু সন্তানৰ
মাতৃ হবলৈ আপ�োনাৰ স্হানীয়, মণ্ডলীত শিশুঘৰত সেৱা আগবঢ়াবলৈ বা প্ৰাৰ্থনাৰ
কক্ষত মধ্যস্হতা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। যদি আপুনি এই বিলাক শেষলৈকে
বিশ্বাসী হৈ কৰি থাকে, তেন্তে আপ�োনাৰ বাধ্যতাৰ কাৰণে আপ�োনাক বিশেষভাৱে
পুৰষ্কৃ ত কৰা হব। নতু বা আপ�োনাক বন্দীশালত পৰিচৰ্য্যা কৰিবলৈ, বজাৰ হাটত
মানুহৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিবলৈ আৰু পৰচৰ্য্যা কামত বিশেষ ভাৱে মন�োয�োগ দিবলৈ
আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। যদি আপুনি শেষলৈকে বিশ্বাসী হৈ যদি এই কাৰ্য্যসমূহ কৰি
থাকে, নিজৰ হৃদয়ৰ পৰা ঈশ্বৰৰ কাৰণে কৰাৰদৰে কৰে,আপ�োনাক�ো হাজাৰ হাজাৰ
মানুহৰ মন জয় কৰা প্ৰচাৰকৰ দ্বৰেই পুৰষ্কৃ ত কৰা হব। এই তালিকাখন অসমাপ্ত,
মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰ�ো যে স্বৰ্গত প্ৰথম শাৰীত বহু মাতৃ , ব্য়ৱসায়ী আৰু
উচ্চপদৱীৰ শ্ৰমিক আৰু তেনেধৰণৰ বহুতকে প্ৰভু ৰ পৰা পুৰস্কাৰ লৈ থকা দেখিম।

পৃথিৱীত ঈশ্বৰৰ সৈন্য
পৃথিৱীত ঈশ্বৰৰ সৈন্য যীচু খ্ৰীষ্টৰ মণ্ডলীসমূহ হল পৃথিৱীত ঈশ্বৰৰ সৈন্য। আমাৰ
মিশ্বন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাৰ সকল�োৰে পদৱী আৰু বৰ আছে। বহু বছৰৰ আগত
ম�োৰ পত্নীক ঈশ্বৰে জাগৃত কৰিছিল আৰু আত্মাত ঈশ্বৰৰ সৈন্যসমূহ দেখুৱাইছিল।
তেতিয়া ৰাতিপুৱা চাৰি বাজিছিল,কিন্তু তেওঁ দৰ্শনত কি দেখিছিল সেইয়া কবলৈ
ম�োক তৎক্ষনাত জগাইছিল। জন, “তেওঁ কৈছিল যে, এইট�ো এটা সামৰিকবাহিনী
আছিল সকল�োৰে নিদিষ্ট পদৱী,স্হান আৰু দায়িত্ব আছিল। তেওঁল�োক সঠিক ক্ৰমত
খ�োজকাঢ়ি গৈছিল, আৰু পদৱীসমূহৰ মাজত কিছু মান খালী ঠাই আছিল, যলৈ মানুহ
কিছু মান স�োমাই য�োৱা দেখিছিল�োঁ। মই ত�োমাক আৰু ম�োক আমাৰ সেৱাৰ দুটা
স্হানলৈ য�োৱা দেখিছিল�ো। কলৈ যাব লাগিব সেইয়া ক�োনেও কাক�ো ক�োৱা নাছিল।
তেওঁলকৰ সকল�োৰে চকু প্ৰভু ৰ ওপৰত থকা বাবে সকল�োৰে মাজত সঠিক সংগতি
আছিল।”
তাৰ পাছত তেওঁ এনে এটা মন্তব্য কৰিলে যিট�োৱে ম�োৰ মন�োয�োগ আকৰ্ষন
কৰিলে। ক�োনেও আন কৈৰ�োবাৰ স্হানলৈ অভিলাস কৰা নাছিল। ঈশ্বৰে তেওঁল�োকৰ
কাৰণে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সৃ্ষ্টি কৰা স্হানসমূহ লৈ তেওঁল�োক সন্তোষ্ট আছিল।
আপুনি সেইট�ো বুজিব পাৰিলেনে? ক�োন�ো ব্যক্তিয়েই আন ব্যক্তিৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ
স্হানক লৈ হিংসা কৰা নাছিল। সকল�োৱেই তেওঁল�োকৰ স্হানত সেৱা আগবঢ়াই
সন্তুষ্ট আৰু সূখী আছিল।
এই কথা মনত ৰাখি আহক আমি প্ৰচলিত গৃহৰ উদাহৰণৰুপ লৈ ব্বুৰি যাওঁহক।
মনত পেলাওক শাস্ত্ৰই কি কৈছে, “প্ৰজ্ঞাতৰ দ্বাৰাই ঘৰ নিৰ্ম্মান কৰা আৰু বুদ্ধিৰ
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দ্বাৰাই স্হাপন কৰা হয়” হিচ�োপদেশ ২৪:৬ পদ)।দুই ধৰণৰ প্ৰজ্ঞতা থাকে, এটা
ওপৰৰ পৰা আৰু আনট�ো ওপৰৰ পৰা নহয়।
ত�োমাল�োকৰ মাজত সুজ্ঞানী আৰু সুবদ্ধি
ু
ক�োন? তেওঁ সদাচৰণৰ দ্বাৰাই
জ্ঞানমূলক মৃদত
ু াত নিজ কাৰ্য্য দেখুৱাই দিয়ক। কিন্তু ত�োমাল�োকৰ হৃদয়ত যদি
তিতা, ঈৰ্ষা আৰু বিৰ�োধ থাকে, তেন্তে সত্যৰ বিৰুদ্ধে শ্লাঘা নকৰিবা আৰু মিচাও
নকবা, এনে জ্ঞান ওপৰৰ পৰা নামি অহা নহয়,কিন্তু সেয়ে পাৰ্থিব,ইন্দ্ৰিয়াসক্ত আৰু
বিৰ�োধ থাকে,তাতেই দৃন্দ আৰু আটাই কু-কৰ্ম্ম থাকে।(যাক�োব ৩:১৩,১৬ পদ)
আমি যিয়েই নকৰ�ো কিয় বা ইয়াক যিমান ভাল নেদেখক কিয় যদি ই হিংসা
বা স্বৰ্থপৰ অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰসাৰিত হৈছে, আমি মাংসিক অশাস্ত্ৰীয় আৰু চয়তানৰ
অভিপ্ৰায়েৰে সজাইছ�োঁ যিট�োক ক�োন�ো কাৰণেই পুৰষ্কৃ ত কৰা নহব।
ৱেবস্টাৰৰ মতে হিংসা হল “উন্নতিত কৃ তকাৰ্য্যতাত, সম্পত্তি ইত্যাদিত অনন্তোষ্টি
বা লালস কৰাৰ অনুভূতি।” যদি আমি ঈশ্বৰৰ আমন্ত্ৰণক জাগতিক দৃষ্টিৰে চাওঁ,
তেনেহলে হিংসা অৱশ্যম্ভাৱী। এনেকুৱা কিছু মান শিক্ষক আছিল যি সকলে প�ৌলৰ
জীৱনজ�োৰা কাৰ্য্যক হিংসা কৰিছিল। তেওঁ লিখিছে, “ক�োন�ো ক�োন�োৱে অস্হুয়া
আৰু বিবাদৰে আৰু ক�োন�ো ক�োন�োৱে সুভাৱেৰে খ্ৰীষ্টক ঘ�োষণা কৰে, একভাগে
প্ৰেমৰ কাৰণে, অৰ্থাত মই শুৱৰ্তাৰ পক্ষে উত্তৰ দিবলৈ নিযুক্ত হৈছ�োঁ বুলি জানি
কৰে, কিন্তু আনবিলাকে শুদ্ধভাৱেৰে নহয়, কিন্তু ম�োৰ বন্ধন ক্লেশযূক্ত কৰিবৰ
আশায়েৰেহে তাকে কৰে।”(ফিলিপীয়া ১:১৫,১৭ পদ) এই শিক্ষক সকলে তেওঁল�োকৰ
জীৱনত ঈশ্বৰে আমন্ত্ৰণ জনাই যি ৰাখিছিল তাত সন্তোষ্ট নাছিল, আৰু তেওঁল�োকে
প�ৌলৰ কৃ তকাৰ্য্যতাক অভিলাষ কৰিছিল। এই হিংসা তেওঁল�োকৰ স্বৰ্থপৰ উচ্চকাঙ্খাৰ
দ্বাৰা ইন্ধনযুক্ত আছিল। উচ্চকাঙ্খাক্ষা হল কিবা এটা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তীব্ৰ হাবিয়াস
বা ক্ষুধা। যেতিয়া স্বৰ্থপৰতা থাকিব,তেতিয়া আমাৰ ধ্যানৰ কেন্দ্ৰ আনৰ ভাল
কৰাৰ সলনি আমাৰ নিজৰ ওপৰত থাকিব। এই অভিপ্ৰায়ে খেলিমেলি আুৰ বিবাদ
সৃষ্টি কৰিব আৰু সকল�ো অসৎ বস্তৰ বাবে দুৱাৰ খুলি দিব। আনহাতে ঈশ্বৰৰ
প্ৰজ্ঞতাই,স্বাৰ্থপৰ অভিপ্ৰায়ৰ সলনি,ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি আসক্তি বঢ়োৱাত ইন্ধন
য�োগাব। এইট�ো চৰম পৰিকল্পনাকাৰীৰ হৃদয়ৰ ইচ্ছাৰে শ্ৰমক অনুপ্ৰাণিত কৰি এইট�ো
গঠন হব।
আমি প্ৰজ্ঞতাৰ বিষয়ে এনেদৰে পঢ়িবলৈ পাওঁ, “কিন্তো ওপৰৰ পৰা অহা যি
জ্ঞান, সেয়ে প্ৰথমে শুচি,পাছে শক্তিযুক্ত,ক্ষান্তস্বভাৱী, ক�োমল স্বভাৱী,দয়া আদি উত্তম
ফলেৰে পৰিপূৰ,্ণ নিঃসংশয়, আৰু অকপট,”(যাক�োৱ ৩:১৭ পদ)।
ঈশ্বৰৰ প্ৰজ্ঞতা প্ৰথম হল বিশুদ্ধ। অন্য ভাষাত বাহ্যিক পৱিত্ৰতাৰ সৈতে হিংসুক
বা স্বাৰ্থপৰ উদ্দেশ্যৰ মিহলি হৈ থকা, দুমখ
ূ ীয়া ছৱি নাই। প্ৰভু ৰ প্ৰতি বিশ্বাসী হৈ
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তেওঁৰ কাৰ্য্যসমূহ আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰাট�োৱেই হল ইয়াৰ উদ্দেশ্য সকল�োতকৈ মহান
হ�োৱা নহয় কিন্তু আমন্ত্ৰনৰ প্ৰতি বাধ্য হৈ থকাট�োহে ইয়াৰ লক্ষ্য। আমাৰ দ্বাৰাই
হওক বা আনৰদ্বাৰাই হওক,ই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ আগমনত আমাক আনন্দিত কৰিব।
ঐশ্বৰিক প্ৰজ্ঞাই সদায় নিজৰ সলনি আনৰ ভাল হ�োৱা কথাতহে ধ্যান কেন্দ্ৰীভু ত
কৰে। এইট�ো শান্তিযুক্ত বিবাদমুক্ত নহয়, সহিষ্ঞু , সমাল�োচনাযুক্ত বা শাসনকাৰী।
ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হল আনক সৎ পথত চলা দেখাট�ো আৰু তেওঁল�োকৰ লক্ষ্যস্হান
গৈ প�োৱাত সহায় কৰা। কিছু মান মানহ আছে যিব�োৰে পৰিচৰ্য্যা ভাল পাই আৰু
মানুহক সহন কৰে, আৰু আন কিছু মান আছে যিব�োৰে মানুহক ভাল পাই আৰু
পৰিচৰ্য়্যাক আনক সহায় কৰিবলৈ আহিলাৰুপে ভাৱে। পাছৰখিনিয়ে ঈশ্বৰীয় প্ৰজ্ঞাৰে
অনুপ্ৰাণিত হৈ তেনে কৰে।
ঐশ্বৰিক প্ৰজ্ঞাতাৰ আন এটা বৈশিষ্ঠ হল মননীয়তা, যেতিয়া আমি আমাৰ
আমন্ত্ৰনত সন্তোষ্ট হম তেতিয়া ঈশ্বৰে দিয়া আদেশ আৰু আৰ�োপকৰা ক্ষমতাৰ
ওচৰত আমি নত হম। আমি ঈশ্বৰৰ গৃহটি নিৰ্ম্মান হ�োৱা এখন ডাঙৰ ছবি দ্খা
পাম, তাত কেৱল এজন ৰচিয়তা, পৰিকল্পনাকাৰী আৰু নিৰ্ম্মানকৰ্তা দায়িত্বত থকা
দেখা পাম। তেওঁ তেওঁৰ মণ্ডলীৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ওপৰত অৰ্পন কৰে। স�োধবিচাৰৰ
আসনত মাহনভাৱে পূৰষ্কৃ ত হ�োৱা ব্যক্তিসকল হল সেইসকল যি সকলে তেওঁল�োকৰ
ওপৰ স্হানৰ ব্যক্তিৰ ওচৰত নত হৈ থাকে। সহকাৰী পালক যিবিলাকে মণ্ডলী ভাঙি
দিয়ে, শ্ৰমিক বিলাক যি বিলাকে নিয়�োগকৰ্ত্তাৰ পৰা উচিত বেতন প�োৱাৰ পাছছাগে
নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে আৰু তেনেকুৱা বহুতে বিদ্ৰোহৰ দিনা তেওঁল�োক যদিও
বহু ফল উৰ্পাজন কৰিলেও বিস্তৰ ক্ষতি ভ�োগ কৰিব লাগিব। ফলাফলক আপ�োনাক
ঠগিব নিদিয়ক। আমি মাহন ফলাফল দিব পাৰ�ো তথাপিও আমি ঈশ্বৰৰ অধিকাৰৰ
বিৰ�োধী হব পাৰ�োঁ। ম�োচিলৈ মন কৰক। ঈশ্বৰে তেওংক শিলক কখা কবলৈ কৈছিল
আৰু আচৰিতভাৱে পানী উলাই আহিলহেতেন। তেওঁ বাধ্য নাছিল। ইয়াৰ পৰিবৰ্তে
খঙত শিলট�োক ক�োবাই দিছিল। পানী উলাইছিল, ত্ৰিশলাখ মানুহক খুৱাবলৈ যথেষ্ট
পানী মৰুভুমিত উলাইছিল।
পানী খাই থাক�োতে মানুহ বিলাকে ইজনে সিজনক হয়ত�ো কৈছিল, “বা, ঈশ্বৰে
নিশ্চতৰুপে ম�োচিৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে, কি আচৰিত শক্তি ”
তথাপি তেওঁল�োকে সকল�োৱে পানী খ�োৱাৰ পাছত,ঈশ্বৰে ম�োচিক একাষৰীয়াকৈ
মাতি নি কলে যে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰূতিৰ দেশত স�োমাবলৈ নাপাব কাৰণ তেওঁ বাধ্য
নাছিল। দৰাচলতে, ম�োচিয়ে ফলাফল পাইছিল আল�ৌকিক ফলাফল, কিন্তু ফলাফল
কৃ তকাৰ্য্যতাৰ চিন নহয়। কিন্তু বাধ্যতাহে হয়। ঐশ্বৰিক প্ৰজ্ঞাৰ মুল বস্তট�োৱেই
হল ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয় ৰখা, যিট�োৱে ঈশ্বৰক যিক�োন�ো বস্ত বা যিক�োন�ো ব্যক্তিতকৈ
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আগস্হান দিয়ে। আহক ম�োৰ পত্নীৰ দৰ্শনলৈ ঘূৰি যাওঁ। তেওঁ ম�োক জনাইছিল যে,
“ জন সকল�ো য�োদ্ধাবিলাকে সম্পূৰ্ণ একে চেহেৰাৰ আছিল।” অন্যা ভাষাত এইট�ো
এটা চেহেৰাবিহীন সৈন্যদল আছিল। এইট�ো এইট�ো কে দৰ্শায় যে ঈশ্বৰৰ ক�োন�ো
সুপাৰষ্টাৰ পদ নাছিল। এইট�ো বুজাৰ দ্বাৰা মণ্ডলাত আনৰ পদৰ প্ৰতি বা ডাঙৰ
পদ পাবলৈ মণ্ডলীৰ কতৃ পক্ষৰ প্ৰতি বিৰ�োধিতা কৰাৰ পৰা আমাক বিৰত ৰাখে।
আমাৰ পদ�োন্নতি কেৱল ওপৰৰ পৰাহে আহে যদিহে আমি লাগি থাক�ো।

বিভিন্ন স্তৰ
শুভৱাৰ্তাক আমি ঈশ্বৰৰ স�োধবিচাৰৰ আশনৰ সত্যতাৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকেই পৃথক
পৃথক ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা দুটা এতেই দৃষ্টান্ত পাওঁ। প্ৰথম দৃষ্টান্তট�ো হল, গাগৰিৰ
বিষয়ে যিট�োৱে সকল�ো বিশ্বাসীৰ আমন্ত্ৰণৰ একে স্তৰ আৰু বৰ যে নাই তাত গুৰুত্ব
দিছে। যীচু ৱে কৈছে,
“কিয়ন�ো স্বৰ্গৰাজ্য এনে এজন মানুহৰ নিচিনা যি নিজৰ দাসবিলাকক
মাতি আনি,নিজ সম্পত্তি সিহঁ তৰ হাতত স�োধাই দি,দূৰ দেশলৈ যায়। তেওঁ
এজনক পাঁচ গাগৰি, এজনক দুগাগৰি,এজনক এগাগৰি, প্ৰতিজনক তাৰ শক্তি
অনুসাৰে ধন দি যাত্ৰা কৰিলে।”(মথি ২৫:১৪,১৫ পদ)
যিজন মানুহ দূৰ দেশলৈ যাত্ৰা কৰিছে তেওঁ যীচু ক বুজাইছে, আৰু দাসবিলাক
আমাক বুজাইছে। গাগৰি হৈছে ধনৰ মাপ, যি কি নহওঁক,যিহেতু এইট�ো এটা দৃষ্টান্ত,
সেইবাবে ই আন কিবা বস্ত বুজ�োৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি।
মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰা এটা সম্ভাৱনীয়তা হলে যে গাগৰিয়ে আমাৰ
আমন্ত্ৰণৰ স্তৰ আৰু বৰসমূহক বুজাইছে। উদাহৰণস্বৰুপে, কিছু মান ব্যক্তিৰ পৰিচৰ্য্যাৰ
স্তৰে বিভিন্ন দেশ গৈ পাইছে, কিছু মানে বিভিন্ন নগৰ পাইছেগৈ, আৰু এতিয়াও
কিছু মানে মণ্ডলীৰ ভিতৰত ঘৰুৱা গ�োটসমূহে পাইছেগৈ। কিছিমান লেখকে লাখ লাখ
মানুহ লৈ পাইছে, কিছু মানে হাজাৰ হাজাৰ আৰু আন কিছু মানে এতিয়াও শ শ হে
পাইছেগৈ। এজন ব্যক্তিযাৰ প্ৰশাসনিক বৰ আছে তেওঁ এটী পৰিচৰ্য্যাক বৃহৎ মণ্ডলীলৈ
পৰিবৰ্ত ন কৰিব পাৰে, আনহাতে কিছমানে মধ্যমীয়া নতু বা সৰু মণ্ডলীহে পৰিচালনা
কৰিব পাৰে। কিছু মান ব্যৱসায়ী বা মহিলা আছে যাৰ উদ্যোত্তাৰ ক্ষমতাই ৰাজ্যৰ
বাবে কেইবাশ হাজাৰৰ বাণিজ্য বৰ্দ্ধি ত কৰিব পাৰে। কিছু মানে ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰে
যিট�োৱে লাখ লাখ উৰ্পাজন কৰে তথাপিও কিছু মানে কেইবাটাও ক�োম্পানী গঠন কৰে
যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰ্য্যৰ বাবে দিবলৈ ক�োটী ক�োটী উৰ্পাজন কৰে। দুটা
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত মন কৰক। প্ৰথমতে সকল�ো দাসকে কিবা নহয় কিবা দিয়া
গুণ
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হৈছে, এইট�োৱে এইট�ো বুজাইছে যে মণ্ডলীত এনে ক�োন�ো ব্যক্তি নাই(বৰৰ সৈতে)
যাৰ জীৱনত ক�োন�ো আমন্ত্ৰণ নাই। দ্বিতায়তে প্ৰত্যেক দাসকে তেওঁল�োকৰ অনুযায়ী
বেলেগ বেলেগ আমন্ত্ৰণৰস্তৰ দিয়া হৈছে। যি কি নহওক, আমি মনত ৰখা দৰকাৰ
যে ঈশ্বৰে আমাক ক্ষমতা দিছে। মূল্য নথকা ক�োন�ো বস্তকেই আমাক দিয়া হ�োৱা
নাই, কিয়ন�ো শাস্ত্ৰই কৈছে, “কিয়ন�ো ক�োনে ত�োমাক প্ৰভেদ কৰে? আনৰ পৰা
প�োৱা নাই,এনে বস্ত বা ত�োমাৰ কি আছে?যদি প�োৱা হয় ন�োপ�োৱাৰ দৰে শ্লাঘা
কৰিছা কিয়?” (১ ম কুৰিন্হীয়া ৪:৭ পদ)
এই দৃষ্টান্তট�োত পঞ্চমস্তৰৰ পাঁচটা গাগৰি প�োৱা ব্যক্তিজনৰ তেওঁ কৰা শ্ৰমক দুগুণ
কৰাৰ আমন্ত্ৰণ আৰু বৰ আছিল।দুটা গাগৰি প�োৱাজনেও একেদৰে কৰিলে। মই
ব্যক্তিগত ভাৱে বিশ্বাস কৰ�োঁ যে, ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে যদিও ঈ্শ্বৰে আমাক
বৰদান কৰে তথাপিও তেওঁ আমাৰ পৰা ঘূৰাই যি বিচাৰে তাক সৃষ্টি কৰিবলৈ
আমি সহয�োগ কৰিবই লাগিব। যি কি নহওক, প্ৰথম স্তৰৰ আমন্ত্ৰণ আৰু বৰ প�োৱা
ব্যক্তিজনে ভৰত�ো তেওঁৰ ওপৰত দিয়া ভাৰট�ো মূল্যহীন বুলি ভাৱিলে। তেওঁ তেওঁৰ
গৰাকীক অনিৰপেক্ষ, যুক্তিহীন আৰু কঠ�োৰ বুলি ভাৱিলে। তেওঁ হয়ত�ো ভাৱিলে,
“ম�োক কিয় আনতকৈ কম দিয়া হল? তেওঁল�োকে কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় বা নগৰীয় গুৰুত্ব
লাভ কৰিছিল? তেওঁল�োকে কিয় শিক্ষা দিয়াৰ গান প�োৱাৰ বা লিখিবলৈ ক্ষমতা
পাইছিল কিন্তু মই প�োৱা নাই? কিয় আনে দিয়াৰ নিচিনাকৈ মইও দিবলৈ ম�োৰ
ক�োম্পানীৰ কিয় উন্নতি হ�োৱা নাই?” আৰু এইদৰে বহু প্ৰশ্ন ভাৱিছিল। সেইবাবে
তেওঁ তেওঁৰ গাগৰি লুকুৱাই থলে। তেওঁ তেওঁৰ আমন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ নকৰিলে। সেইবাবে
বৰসমূহ নিজৰ বাবে নতু বা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাবে কামত নহা,ক্ষেত্ৰত প্ৰয়�োগ কৰিলে।
দীঘলীয়া সময়ৰ পাছত,দাসবিলাকৰ গৰাকা আহিল আৰু তেওঁল�োকৰ হিচাপ
ললে। যি দিয়া হৈছিল তাক দুগুণ কৰা ব্যক্তি দুজনে একেই প্ৰশংসাৰে পুৰষ্কৃ ত হল।
“চাবাইচ,উত্তম বিশ্বাসী দাস,তু মি অলপ বিশ্বাসী আছিলা,ত�োমাক অনেক বিষয়ৰ
গৰাকী পাতিম,তু মি ত�োমাৰ প্ৰভু ৰ আনন্দৰ ভাগী হ�োৱা।”(মথি ২৫:২১ পদ)
পঞ্চমস্তৰৰ ব্যক্তিজনক দ্বিতীয়স্তৰৰ ব্যক্তিজনতকৈ বেছিকৈ প্ৰশংসা কৰা হ�োৱা
নাই কাৰণ তেওঁল�োক দুয়�োজনেই বিশ্বাসী আৰু পৰিশ্ৰমী আছিল। এইট�োৱেই এইট�ো
নিশ্চিত কৰিছে যে ঈশ্বৰে আমাক যি দিছে তাৰ প্ৰতি বিশ্বাসী হৈ থকাট�োহে
বিচাৰে। এটা গাগৰি প�োৱা জনক কঠ�োৰভাৱে বকনি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁক যি
ভাৰ দিয়া হৈছিল সেইয়া উভতাই লৈ অন্য এজনক দিবলৈ প্ৰভু ৱে আদেশ দিছিল।
অবিশ্বাসী দাসজনৰ গম্ভীৰ ক্ষতি হৈছিল যেতিয়া নেকি বিশ্বাসীজনে অধিক লাভৱান
হৈছিল।
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এইট�ো শুনি মই ১৯৯২ চনলৈ মনত পেলাল�োঁ যেতিয়া ঈশ্বৰে ম�োক লিখাৰ
ভাৰ অৰ্পন কৰিছিল।মই প্ৰাৰ্থনাত ম�োৰ হৃদয়ত যি শুনিছিল�ো সেইয়া অবিশ্বাস
কৰি মই প্ৰায হাঁহিয়েই দিছিল�ো। মই ইংৰাজী বেয়া পাইছিল�ো। যদি ক�োন�োবাই মই
কিতাপ লিখিম বুলি ক�োৱাহেতেঁ ন মই তেওঁল�োকক হাঁহি হাঁহি ক�োঠাৰ পৰা উলিয়াই
দিল�োহেঁ তেন।
যি কি নহওক, দহমাহৰ পাছত,দুসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক সমপ্তাহতে দুগৰাকী
মহিলা ম�োৰ ওচৰলৈ আহিল আুৰ কলে “জন ঈশ্বৰে ত�োমাক যি লিখিব কৈছে সেইয়া
যদি নিলিখা তেনেহলে তেওঁ এই বাৰ্তা আন কাৰ�োবাক দিব আৰু ত�োমাৰ বিচাৰ
কৰা হব।” মই ভয়ত কঁ পি কঁ পি বিশ্বাসেৰে আগবাঢি়ল�ো আৰু তাৰ পাছৰখিনি
এতিয়া
বুৰঞ্জী হল। যদি মই বাধ্য নহল�োঁহেতেন তেনহলে আনক�োন�োবাই এই
বাৰ্তাসমূহ লিখিলেহেতেঁ ন আৰু ম�োক দিয়া গাগৰিৰ ভাৰ মই হেৰুৱাল�ো হেঁ তেন।

আমাক যি দিয়া হৈছে তাক গুণন কৰা
“আমি বহলভাৱে আল�োচনা কৰিল�ো যে আপুনি আপ�োনাৰ আমন্ত্ৰণ বা বৰসমূহত
এক�ো সংয�োগ কৰিব ন�োৱাৰে। আহক আমাৰ ধ্যান প্ৰত্যেক বিশ্বাসীৰ যি আছে তাক
গুন কৰি বৃদ্ধি কৰালৈ নিওঁহঁক।
দহমিনাৰ দৃষ্টান্তট�ো যিট�ো গাগৰিৰ দৃষ্টান্তৰ দৰে একে যদিও বহলভাৱে
পৃথককে সত্যট�ো দৰ্শাইছে।” “যীচু ৱে কৈছে, এজন ভদ্ৰবংশীয় মানুহে তেওঁৰ
নিমিত্তে ৰাজপদ লৈ উলটি আহিবলৈ,দুৰদেশলৈ যাত্ৰা কৰিলে। তেওঁ য�োৱাৰ
সময়ত তেওঁৰ দহজন দাসক মাতি আনি, সিহঁ তক দহ মিনা ৰুপ দি কলে,মই
নহালৈকে বেপাৰ কৰাহঁ ক।”(লূক ১৯:১২,১৩ পদ)
মিনাও হৈছে গাগৰিৰ দৰে ধনৰ জ�োখ। কিন্তু এই দৃষ্টান্তত প্ৰত্যেককে সমানকৈ এক
মিনাৰকৈ দিয়া হৈছে। সেইবাবে মিনাই গাগৰিৰ দৰে আমাৰ আমন্ত্ৰণৰ বা বৰসমূহৰ
স্তৰক বুজ�োৱা নাই। আচলতে মিনাট�োৱে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ সত্যতা,আমাৰ ম�ৌলিক
বিশ্বাস, আমাৰ হৃদয়ৰ চাৰিওফালে চতিয়াই দিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু প্ৰত্যেকজন
বিশ্বাসীক নিয়ম অনুসাৰে দিয়া আৰ্শীবাদক বুজাইছে। কাক�ো আৰম্ভ কৰিবলৈ
অতিৰিক্ত নিদি প্ৰত্যেককে সমান দিছে। এই দৃষ্টান্তট�োৱে বিশ্বাসী হিচাপে আমাৰ
প্ৰত্যেকেই খ্ৰীষ্টত আমি যিট�োৰ অধিকাৰী সেইবিষয়ে কৈছে।শাস্ত্ৰই কৈছে, “এতেকে
ক�োনেও মানুহবিলাকত শ্লাঘা নকৰক। কিয়ন�ো সকল�োৱেই ত�োমাল�োকৰ।”(১ম
কুৰিন্হীয়া ৩:২১ পদ) আক�ৌ কৈছে, “আমাৰ প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ পিতৃ ঈশ্বৰ ধন্য,
আমি যেন তেওঁৰ সাক্ষাতে প্ৰেমত পবিত্ৰ আৰু নিষ্কলঙ্ক হওঁ, এই কাৰণে তেওঁ
গুণ
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জগত স্হাপন কৰাৰ আগেয়ে, আমাক খ্ৰীষ্টক যেনেকৈ মন�োনীত কৰিলে, তেনেকৈ
সকল�ো আত্মিক আৰ্শীবাদেৰে স্বৰ্গীয় ঠাইব�োৰত খ্ৰীষ্টত আমাক আৰ্শীবাদ�ো কৰিলে।”(
ইফিচীয়া ১:৩.৪ পদ) এই আৰ্শীবাদব�োৰ খ্ৰীষ্টত আমাৰ, কিন্ত আমাৰ বিশ্বাসতহে
এইবিলাক পৃথিৱীত যথ�োপযুক্ত আৰু প্ৰকাশ কৰে। আৰু আমাৰ বাধ্যতা, প্ৰাৰ্থনা
আৰু আমাক নিজক দিয়াৰ দ্বাৰাই তাক বহুগুণে বৃদ্ধি কৰে। সেইবাবে ভদ্ৰবংশীয়
মানুহজনে যি যীচু ক বুজাইছে কৈছে, “মই নহালৈকে বেপাৰ কৰাহঁ ক।”
আমাক যি দিছে তাকে লৈ আমি ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱৰ কাৰণে বহুগুণ বৃদ্ধি
কৰিব লাগিব। এই দাসবিলাকে উতপন্ন কৰা ফলাফলৰ পৰীক্ষা কৰক। পাছে
তেওঁ ৰাজপদ পাই উলটি আহিলত, যি দাসব�োৰক তেওঁ ধন দিছিল, সিহঁ তে
কি ব্যৱসায় কৰিলে তাক জানিবলৈ সিহঁ তক মাতি আনিবলৈ আজ্ঞা দিলে।
তেতিয়া প্ৰথমট�োৱে আহি কলে, হে প্ৰভু আপ�োনাৰ মিনাৰদ্বাৰাই দহ মিনাৰ
লাভ প�োৱা হল। তাতে তেওঁ কলে, চাবাইচ, উত্তম দাস তু মি অতি অলপ
বিষয়ত বিশ্বাসী হলা তু মি দহখন নগৰৰ ওপৰত ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হ�োৱা। পাছে
দ্বিতীয়ট�োৱে আহি কলে, হে প্ৰভু আপ�োনাৰ মিনাৰদ্বাৰাই পাঁচ মিনা হল।
তাতে তেওঁ তাক�ো কলে, তু মিও পাঁচখন নগৰৰ ওপৰত ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হ�োৱা।
আৰু আন এটাই আহি কলে, হে প্ৰভু মই আপ�োনাৰ মিনা গাম�োচাতে বান্ধি
ৰাখিছ�োঁ এইয়া চাওক।(লূক ১৯:১৫,২০ পদ)
ভদ্ৰবংশীয় মানুহজনে, শেষৰ ব্যক্তিজনক অতিশয় তিৰস্কাৰ কৰিলে, আৰু তেওঁৰ
মিনা তেওঁৰ পৰা লৈ যিজনে দহ মিনা কৰিছিল তেওঁক দিয়া হল।প্ৰভু ৱে কলে, “মই
ত�োমাল�োকক কওঁ,যাৰ আছে তেওঁকেই দিয়া হব,কিন্ত যাৰ নাই,তেওঁৰ যি আছে
তাক�ো তেওঁৰ পৰা নিয়া হব।”(লূক ১৯:২৬ পদ)
এই দৃষ্টান্তট�োত যীচু ৱে কেৱল তিনিজন ব্যক্তিকহে সম্বোধন কৰিছে। আক�ৌ
দৃষ্টান্তট�োৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্যট�ো হল প্ৰত্যেকজনেই একেবাৰে সমান পৰিমান লৈ
আৰম্ভ কৰিছিল যদিও এজনে দহগুণলৈ,এজনে পাঁচগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু
তৃ তীয়জনে একেবাৰে কৰা নাছিল। আক�ৌ আমি দেখিছ�োঁ, যে যিমান সাফল্যৰে
তেওঁল�োকে ব্যৱসায় কৰিছিল তেনেকৈ তেওঁল�োকৰ পুৰস্কাৰ�ো ভিন্ন ভিন্ন আছিল।
তেওঁল�োকৰ কৃ তকাৰ্য্যতাৰেই তেওঁল�োকে হাজাৰ বছৰীয়া ৰাজত্বকালত আৰু নতু ন
স্বৰ্গত আৰু নতু ন পৃথিৱীত কেইখন নগৰত ৰাজত্ব কৰিব সেইট�ো নিশিচিত কৰিছিল।
বিশ্বাসীসকলে খ্ৰীষ্টৰ সৈতে ৰাজত্ব কৰিব যদিও সকল�োৰে সমান কতৃ ত্ব নাথাকিব।
ইয়াত আমাৰ পৰিশ্ৰমে সমস্ত অনন্তকালত তেওঁৰে সৈতে শাসনকৰাৰ আমাৰ সুয�োগ
নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব। ইয়াৰ ভিত্তিমূলট�ো হল যে আমি প্ৰত্যেকেই সমান মিনা লৈ আৰম্ভ
কৰিছ�োঁ আৰু সেইবাবে এগৰাকী পত্নী আৰু এগৰাকী মাতৃ যি গৰাকী মাতৃ য়ে মণ্ডলীত
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একাগ্ৰতাৰে সেৱা আগবঢ়াই আছে, সেইগৰাকীয়েও লাখ লাখ মানুহক জয় কৰা
প্ৰচাৰকৰ দৰেই পুৰস্কিত হবলৈ সুবিধা পাব। এই দৃষ্টান্তট�োৱে দৰ্শাইছে যে প্ৰত্যেক
ব্যক্তিৰে তেওঁৰ মিনাক বহুগুণ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে। আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত
আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰভাৱিত বা নিৰ্ম্মান আমি আশাকৰাৰদৰেই কৰিব পাৰ�োঁ,
নিৰ্বাচনট�ো হল আমাৰ। আচলতে, কিছু ক্ষেত্ৰত আমি সীমাহীন। এই মন্তব্যৰ বাবে
আপুনি হয়ত�ো ম�োক যুক্তিৰে ঘেৰাও কৰিব পাৰে কিন্ত ম�োক উদাহৰণৰে ইয়াক
ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়ক। ণি বহুত উদাহৰণ দিব পাৰ�োঁ, কিন্তু কেইটামান উদাহৰণে
আপ�োনাৰ হৃদয়ৰ আত্মিক দুৱাৰখন মুকলি কৰিব। কিন্ত সেইবিলাক হৃদয়খন জাম
কৰাৰ আগত আহক আমি পাঁচনি পিতৰৰ বাক্য চাওঁহক,
“ ঈশ্বৰৰ আৰু আমাৰ প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ তত্ত্বজ্ঞানত ত�োমাল�োকলৈ অনুগ্ৰহ আৰু
শান্তি বাহুল্যৰুপে হওঁক। যি জনাই নিজ গ�ৌৰৱ আৰু বীৰত্বৰে আমাক আমন্ত্ৰণ
কৰিলে,তেওঁৰ তত্ত্বজ্ঞানৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ ঐশ্বৰিক শক্তিয়ে জীৱনৰ আৰু ভক্তিৰ
অৰ্থে সকল�ো বিষয় আমাক দান কৰিলে।”(২ পিতৰ ১:২.৩ পদ)
অনুগ্ৰহক আমাৰ জীৱনত বহুগুণ কৰিবপাৰা যায়। যাক�োৱে কৈছে, “নম্ৰবিলাকক
অনুগ্ৰহ দান কৰে।”(যাক�োব ৪:৬ পদ) এই অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত মূল্যৱান
যিক�োন�ো কাৰ্য্য আমি কৰিব পাৰ�োঁ। ঈশ্বৰক বৃনিষ্টভাৱে জনাৰদ্বাৰাই এই ক্ষমতা
বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সেইবাবে সকল�ো বিশ্বাসীয়েই গুণগত সময় ঈশ্বৰৰ সৈতে কটাব
লাগে।আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ সন্ধান আৰু তেওঁৰ প্ৰকালন বিচৰাৰ লগে লগেই আমি
প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে, প্ৰেৰণাদায়ক কিতাপ পঢ়িব লাগে
অভিষেকযুক্ত বাৰ্তা বা শিক্ষাসমূহ শুনিব লাগে। এইবিলাক কৰাৰ লগে লগেই আমাৰ
জীৱনত অনুগ্ৰহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাই যিট�োৱে অধিক কাৰ্য্য কৰিবলৈ ক্ষমতা দিয়ে।
মই আৱিস্কাৰ কৰিছিল�ো যে মই যিমান জান�ো ঈশ্বৰক আৰু তেওঁৰ পথসমূহৰ
বিষয়ে বৃনিষ্টভাৱে জান�ো ম�োৰ প্ৰচেষ্টাক বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিলে। এইট�ো মই ম�োৰ
জীৱনৰ সকল�ো ক্ষেত্ৰতে দেখিছ�োঁ। কম সময়ত বহুকাৰ্য্য কৰাৰ ম�োৰ ক্ষমতা
আছিল। প্ৰাৰ্থনা আগতকৈ অধিক, শক্তিশালী হল, ঈশ্বৰৰ উপস্হিতি তীব্ৰতৰ হল,
জীৱনৰ ওপৰত প্ৰঙাৱ অধিক ফলযুক্ত হল। শাস্ত্ৰই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যে,
“যিহ�োৱালৈ ভয় ৰখাই হল প্ৰজ্ঞাৰ আৰম্ভন, আৰু পববিত্ৰজনাক জনাই
সুবিবেচনা। কিয়ন�ো ম�োৰ দ্বাৰায়েই ত�োমাৰ আয়ুস দীঘল হব আৰু ত�োমাৰ
জীৱনৰ বছৰকেইটা বাঢ়ি যাব।”(হিত�োপদেশ ৯:১১ পদ)
এই বাক্যংশাখিনিত দুটা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছেঃ বহুবছৰ যিট�োৱে দীঘলীয়া জীৱন
বুজাইছে, আৰু বহুগুণিত দিনবিলাক। পাছৰট�োৱে বহুবছৰ বুজ�োৱা নাই যিহেতু
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ই অপ্ৰয়�োজনীয়। এইট�োৱে সমান সময়ত অধিক কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষমতাক
বুজাইছে। এইট�ো শাস্ত্ৰৰ আন ঠাইত দিনৰ দৈৰ্ঘ্যতা বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে।
ইয়াৰ লিখকে এই পদৰ দ্বাৰা পিতৰে ওপৰত আল�োচনা কৰাৰ দৰে, ঈশ্বৰৰ
বাক্যত লাগি থকাৰ বিষয়ে কৈছে।মন কৰক যে অকল দীঘলীয়া জীৱনেই নহয়
কিন্তু দিন দৈৰ্ঘ্যতাৰ বিষয়েও ক�োৱা হৈছে। ঈশ্বৰক শুনা আৰু পালন কৰাই আমাৰ
সময় বহুগুণ বৃদ্ধি কৰে।

দান দিয়াৰ দ্বাৰাই বহুগুণ বৃদ্ধি
ঈশ্বৰক ঘনিষ্টভাৱে চিনিপ�োৱা যিক�োন�ো ব্যক্তিয়েই আনন্দপূৰ্ণ আৰু উদাৰ দানীলৈ
পৰিবৰ্ত ন হয় কাৰণ ঈশ্বৰ নিজেই অত্যাধিক দানী। তেওঁ সকল�োতকৈ মহান উপহাৰ,
নিজৰ পুত্ৰক দান কৰিলে। যীচু তকৈ মূল্যৱান তেওঁৰ বাবে আন এক�ো নাছিল। ঈশ্বৰে
কেতিয়াও ভগ্নহৃদয়েৰে,গুৰুত্বহীন উপহাৰ নিদিয়ে। তেওঁ বহুগুণ শষ্য দাবলৈ যিব�োৰ
তেওঁৰ পৰিয়াললৈ অহা বহু সন্তান সন্ততি হব যীচু ক দান কৰিছিলআৰু শষ্য দ�োৱা
এতিয়াও হৈয়েই আছে। বিশ্বাসত আমাক নিজকে সম্পূৰ্ণ কৰাট�ো আমাৰ যি আছে
তাক বহুগুণ কৰাৰ এটা নিশ্চিত পথ, ঠিক তেনে যেতিয়া পিতৃ য়ে যীচু ক আমাৰ
বাবে দান কৰিছিল।
যীচু ৱে স্পষ্টকৈ আমাক কৈছে, “আৰু মই ত�োমাল�োকক কওঁ, ত�োমাল�োকে অযথাৰ্থ
ধনেৰে নিজলৈ বন্ধু লাভ কৰা,তাতে সেয়ে ওৰ পৰিলে,তেওঁবিলাকে অনন্ত নিবাসত
ত�োমাল�োকক গ্ৰহন কৰিব।”(লূক ১৫:৯ পদ)
আমাৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা ধনে,স্বৰ্গ আৰু নতু ন যিৰুচালেমত সেইব�োৰ ওপ
পৰাৰ বহু পাছলৈকে, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃ তি নিৰ্দ্ধাৰন কৰিব পাৰে।
“এই বিষয়ে লিখা আছে, তেওঁ বিলাই দিলে, দৰিদ্ৰবিলাকক দান কৰিলে, তেওঁৰ
ধাৰ্মিতা সদাকললৈকে থাকে।”(২ কুৰুন্হীয়া ৯:৯ পদ)
দৰিদ্ৰসমূহ কেৱল অৰ্থনৈতিকভাৱে দৰিদ্ৰব�োৰ নহয় কিন্ত আত্মা দৰিদ্ৰব�োৰ�ো।
এজন ব্যক্তিৰ কেইবালাখ টকা থকাৰ পাছত�ো তেওঁল�োক আত্মাত দৰিদ্ৰ হব পাৰে।
ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হল চক্কেয়। যীচু ৱে কৈছিল, “প্ৰভু ৰ আত্মা ম�োৰ ওপৰত
আছে,কিয়ন�ো দৰিদ্ৰবিলাকৰ আগত শুভৱাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ,তেও ম�োক অভিষিক্ত
কৰিলে।”(লূক ৪:৮ পদ)
তাৰ পাছত তেওঁ এখন নগৰত স�োমাল,তাত তেওঁ সকল�োতকৈ ধনী ব্যক্তিজনক
লগ পালে, আৰু বহু মানুহৰ সন্মোখত তেওঁক এইদৰে কৈ সম্বোধন কৰিলে, “কিয়ন�ো
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মই আজি ত�োমাৰ ঘৰত থাকিব লাগে।”(লূক ১৯:৪ পদ)যদিও চক্কেয় নগৰখনৰ
ভিতৰত সকল�োতকৈ ধনী ব্যক্তি আছিল তথাপিও তেওঁ নিশিচতৰুপে সকল�োতকৈ
দৰিদ্ৰ আছিল। আন ভাষাত কবলৈ হলে তেওঁ জানিছিল যে অন্য ব্যক্তিতকৈ
কিমান বেছি ঈশ্বৰক তেওঁৰ প্ৰয়�োজন আছিল। যীচু ৱে বহু ধনী ব্যক্তিক পৰিচৰ্য্যা
কৰিছিল কিন্তু তেওঁল�োক তেওঁল�োকৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰয়�োজনীয়তাতৰ প্ৰতি সজাগ
আছিল।পৰিচৰ্য্যাক ঈশ্বৰৰ কাৰ্য্য কৰিবলৈ, ঈশ্বৰৰ বাক্য ঘ�োষণা কৰিবলৈ আৰু
শিকাবলৈ উত্থাপিত কৰা হয়। ঈশ্বৰৰ কাৰ্য্যত আৰ্থিকভাৱে দিয়াৰ দেববাৰাই আমি
ঁ দিওঁ আৰু আমাৰ কাৰ্য্য চিৰকাললৈকে স্হায়ী হয়। যিমান
দৰিদ্ৰব�োৰৰ মাজত সিচি
দিনলৈকে আপ�োনাৰ ওচৰত গুটি থাকিব যিট�ো ঈশ্বৰে আপ�োনাক দিম বুলি কৈছে—
আপুনি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নিৰ্ম্মান কৰিবলৈ আপ�োনাৰ প্ৰচেষ্টাক বহুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে।
আপুনি কেনেকৈ আপ�োনাৰ বৰসমূহক বহুগুণ বৃদ্ধি কৰিব? এটা আপেলৰ গুটিক
বিবেচনা কৰক। যদি আপুনি ইয়াক ৰ�োৱে,অৱশেষত আপুনি বহু আপেল পাব।
সকল�োতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাট�ো হল যে সেই সকল�ো আপেলৰ ভিতৰত বহু গুটি
থাকিব। যদি সেই সকল�ো গুটি ৰ�োৱা হয়, তেন্তে বহুগুণ আপেল লাগিব। আৰু এই
ক্ৰমট�ো অব্যাহত থাকিব। এইট�ো আমাৰ অৰ্থিক অৱস্হাৰ সৈতে সম্পূৰুপে একেই।
প�ৌলে কৰিন্হীয়াসকলক দিয়াৰ বিষয়ে কি কৈছে চাওক। এইট�ো মন ত ৰাখিব,
“যি জনে অলপকৈ বয়,তেওঁ অলপকৈ দাব, আৰু যিজনে অধিককৈ বয়
তেওঁ অধিককৈ দাব। প্ৰতিজনে মনদুখ বা আৱশ্যকতাৰে নিদি নিজৰ হৃদয়ত
যেনেকৈ ঠাৱৰ কৰিলে, তেনেকৈ দিয়ক, কিয়ন�ো হৰ্ষিত মনেৰে দিয়াজনক
ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰে।”(২ কৰিন্হীয়া ৯:৬,৭ পদ)
আমি যি দাওঁ সেইয়া আমি যি বওঁ তাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সমানুপাতিক। মন কৰক
যে ব�োৱাত�ো ঈশ্বৰে সিন্ধান্ত কৰাৰ দৰে নহয় কিন্তু আমি যিমান দিবলৈ সিন্ধান্ত
কৰ�ো, সেইমতেহে হয়।যদি বিশ্বাস আৰু প্ৰেমেৰে উদাৰ হবলৈ আমাৰ অভিপ্ৰায় থাকে
তেন্তে আমাৰ দিয়াট�ো বহুগুণ বৃ্দ্ধি পাব। “যি জনাই সিচিঁবলৈ কঠীয়া আৰু ভ�োজনৰ
নিমিত্তে আহাৰ য�োগায়, তেওঁৱেই ত�োমাল�োকৰ কঠীয়া য�োগাই বাহুল্য কৰিব, আৰু
ত�োমাল�োকৰ ধাৰ্মিকতাৰ ফল বৃদ্ধি কৰিব।”(২ কৰিন্হীয়া ৯:১০ পদ)
অলপতে উল্লেখ কৰা আপেলৰ গুটিৰ উদাহৰণৰ দৰে ঈশ্বৰে আমাৰ গুটিৰ ভঁ ৰাল
বৃদ্ধি কৰিব। আমাৰ যি আছে সেইয়া আমি যদি বওঁ তেন্তে আমি বহুগুণ গুটি পাম.
আমি আমাৰ দখললত গুটিৰ এটা ভঁ ৰাল ন�োপ�োৱালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব
আৰু আমাক আনক দান দি আৰ্শীবাদ কৰিবলৈ অধিক ক্ষমতা দিব। আমাৰ দান
দিয়াৰ দ্বাৰাই, ঈশ্বৰে আমাৰ ধাৰ্ম্মি কতাৰ চপ�োৱাত পৰিবৰ্দ্ধি তও কৰিব। এইট�োৱেই
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আমি দান দিয়াৰ দ্বাৰাই স্পৰ্শ কৰা জীৱনব�োৰৰ পৰা আমাৰ অনন্তকলীয়া পুৰস্কাৰ
চপ�োৱাট�োৰ বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে। সেইবাবে সাৰমৰ্মতে দৃষ্টান্তট�োৰ ব্যক্তিজনৰ দৰে আমি
মিনা বহুগুণ বৃদ্ধি কৰি আছ�োঁ।

আনৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব
বিশেষভাৱে অভাৱতত থকাসকলক যিসকলে আমাক ঘূৰাই দিব ন�োৱাৰে আমি
যেতিয়া দান দিওঁ তেতিয়া এই জীৱনত আৰু স�োধবিচাৰত আমালৈ পুৰস্কাৰ কঢ়িয়াই
আনে। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য গঠনত আমাৰ প্ৰচেষ্টাক বহুগুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি শুভবাৰ্তাৰ
বিতৰনত অংশীদাৰ হৈ কৰিব পাৰ�ো। প�ৌলে তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যাক আৰ্থিক ভাৱে সহায়
কৰা ফিলিপীয়াৰ বিশ্বাসীসকলক কি কি কৈছে চাওঁ আহক,
“তথাপি ত�োমাল�োকে যে ম�োৰ ক্লেশত সহভাগী হলা, বৰ ভাল কৰিবলা।
হে ফিলিপীয়া বিলাক ত�োমাল�োকে নিজেও জানা যে, শুভৱাৰ্তা প্ৰচাৰ
কৰাৰ আৰম্ভণত যেতিয়া মই মাকিদনিয়াৰ পৰা প্ৰস্হান কৰিছিল�োঁ,তেতিয়া
ক�োন�ো মণ্ডলী,দান দিয়া দান ল�োৱাৰ কথাত ম�োৰ সহভাগী নহল, কেৱল
ত�োমাল�োকেইহে হৈছিলা,এনে কি মই থিচলনীকীত থাক�োঁতেও ত�োমাল�োকে দুই
এবাৰ ম�োৰ প্ৰয়�োজনীয় উপহাৰ পঠাইছিলা। মই যে দান বিচাৰিছ�োঁ, সেয়ে
নহয় কিন্তু ত�োমাল�োকৰ হিচাবত বহু লাভজনক ফল দেখিবলৈহে বিচাৰিছ�োঁ,
কিন্ত ম�োৰ সকল�ো আছে এনে কি উপচি পৰিছে।”(ফিলিপীয়া ৪:১৪,১৭ পদ)
মন কৰক যে প�ৌলে ফিলিপীয়া বিশ্বাসীসকলৰ তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যাত অংশীদাৰ
হ�োৱাৰ কখা কৈছে।
অংশীদাৰিত্বক বিশেষ এটা লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ ব্যক্তি বিশেষ বা গ�োটৰ মাজত
সহয�োগ আৰু দায়িত্বৰ বৈশিষ্টতাৰে থকা সৰ্ম্পকক বুজ�োৱা হয়। সুস্হ ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত
অংশীদাৰিত্বই যিবিলাক ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে সেই সকল�োকে তেওঁল�োকে নিজে
কৰিলে যি হব তাক সপ�োনত ভাবাতকৈও অধিক কৰিবলৈ ক্ষমতা দিব।
মই উল্লেখ কৰাৰ দৰেই,যীচু ৱে আমাক সমগ্ৰ পৃথিৱীলৈ গৈ কেৱল ধৰ্মান্তৰিত
ব্যক্তি নহয় কিন্ত শিষ্য বনাবলৈ আমাক নিযুক্তি দিছে। যি কি নহওক, যদি সকল�ো
বিশ্বাসীয়েই এই মিশ্বন ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰ্য্য সমাপ্ত কৰিবলৈ তেওঁল�োকৰ সম্পূৰ্ণ সময়
দিয়াহেতেন, শুভৱাৰ্তা কিমানযে ফলপ্ৰসু হলহেতেন ?( এইট�ো এইকাৰণেই যাৰ বাবে
প্ৰত্যেককে ঈশ্বৰে ভিন্ন আমন্ত্ৰণ আৰু বৰ দান কৰিছে) প্ৰভু ৱে কেতিয়াও তেওঁৰ
পৰিচৰ্য্যাকাৰী সকলে তেওঁল�োকৰ প্ৰয়�োজনীয় অৰ্থ স্বৰ্গদূতবিলাকৰ দ্বাৰা বিতৰনৰ
পৰা নাইবা আকাশৰ পৰা পৰি য�োৱা ধনৰ পৰা প�োৱাট�ো আশা নকৰে। বৰঞ্চ
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তেওঁৰ শৰীৰট�োক দান দিয়াৰ দ্বাৰাই স�ৌভাগ্য লাভৰ দায়িত্ব অৰ্পন কৰিছে,যিট�োৱে
অংশীদাৰিত্ব গঠন কৰে। ঈশ্বৰে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ গৈ পাবলৈ মানুহক পৰিচৰ্য্যাৰ
বৰদানেৰে আমন্ত্ৰণ আৰু নিৰ্দ্দেশ দিছে। আগত উল্লেখ কৰাৰ দৰেই এই কাৰ্য্য
সমাধান কৰিবলৈ বিশেষ বৰদান,ক্ষমতা দিছে।আৰু অভিষিক্ত কৰিছে। এই দায়িত্ব
মণ্ডলীৰ সকল�োকে নিদি,কিছু মান ব্যক্তিকহে দিছে।(ইফিচীয়া ৪-১১ পদ চাওক)
মণ্ডলীৰ বাকীসমূহক তেওঁৰ অভিপ্ৰায়ৰ আন এটা অখণ্ড অংশ কৰিবলৈ নিযুক্তি
আৰু দায়িত্ব দিছে। শ্ৰম কৰা,ধন উৰ্পাজন কৰা বা মজূৰি ল�োৱা, আৰু শুভাৰ্তাৰ
সৈতে তেওঁল�োকৰ প্ৰভাৱত থকা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ গৈ প�োৱাট�ো এই দায়িত্বৰ
অন্তভু ক্ত। যি কি নহওক, যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ সময় কাম কৰে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ
জনসাধাৰণৰ মাজলৈ গৈ পাব? অংশীদাৰিত্বৰ ধৰণট�োতেই ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি পাব
পাৰি।
যদি আপ�োনাৰ এটা জীৱন পৰিবৰ্ত ন কৰা সামগ্ৰী থাকে আৰু প্ৰতিমাহে
আপুনি দুটা সামগ্ৰীহে উৎপাদন কৰিব পাৰে তেনেহলে সেই সামগ্ৰী আপ�োনাৰ চহৰ
আপ�োনাৰ দেশ বা পৃথিৱীত বিতৰন কিৰবলৈ অসম্ভৱ হব। যি কি নহওক প্ৰত্যেক
মাহত হাজাৰ হাজাৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ দুয়�োটা ক্ষমতা তখা আৰু সামগ্ৰী
থকা ক�োন�ো অনুষ্ঠান যদি থাকে, তেন্তে আপুনি তেওঁল�োকৰ সৈতে আপ�োনাৰ কাৰ্য্য
সিদ্ধিৰ বাবে অংশীদাৰ হব। এনে কৰাৰ দ্বাৰাই আপুনি কেৱল দুজন ব্যক্তিকেই
নাপালে(ব্যক্তিগত প্ৰচাৰ আৰু শিষ্যত্বৰ এটা উদাহৰণ) কিন্তু অনুষ্ঠানে গৈ প�োৱা
অতিৰিক্ত হাজাৰজনক�ো পালে। আপুনি কাৰ্য্যকৰীভাৱে আপ�োনাৰ গাগৰি আৰু প্ৰচেষ্টা
সাধাৰণ অংশীদাৰিত্বৰে বহুগুণ কৰিব পাৰিব। ফিলিপীয়াসকললৈ কৰা মন্তব্যত প�ৌলৰ
এই নীতিট�োৱেই প্ৰয�োজ্য হৈছে। তেওঁ একেৰাহে কৈছে, “মইযে দান বিচাৰিছ�োঁ, সেয়ে
নহয় কিন্তু ত�োমাল�োকৰ বিচাবত বহু লাভজনক ফল দেখিবলৈহে বিচাৰিছ�োঁ,কিন্তু
ম�োৰ সকল�ো আছে,এনে কি উপচি পৰিছে।”(ফিলিপীয়া ৪:১৭ পদ)
এই বাক্যাংশট�োলৈ মন কৰক, “কিন্তু ত�োমাল�োকৰ হিচাবত বহু লাভজনক
ফল।” এই ফিলিপীয়াৰ বিশ্বাসী সকলে প�ৌলৰ জাৱন আৰু পৰিচৰ্য্যাত আৰ্থিক বাৱে
বই আত্মাবিলাক ঢু কি প�োৱা আৰু শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাক বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিছিল।
তেওঁল�োকে যি অস্হায়ী তাকহে দিছিল, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁল�োকে অনন্তকালৰ
বাবে সলনি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়াট�োত এইট�ো বহুগুণ বৃদ্ধি
পাইছিল। এনে অংশীদাৰিত্বত আপুনি যেতিয়া স�োমাই, প�ৌলে কৈছে যে আপুনি
আপ�োনাৰ “হিচাবত বহু লাভজনক ফল দেখিবলৈ পাব।” এইট�ো আপ�োনাৰ স্বৰ্গীয়
জমা খৰচৰ খাতিয়ান। যেতিয়া আপুনি যীচু ৰ স�োধবিচাৰৰ আসনৰ সন্মূখত থিয়
হব, আপুনি কেৱল ব্যক্তিগত ভাৱে আপ�োনাৰ কৰ্ম্মস্হলী, ঘৰৰ ওতৰৰ অঞ্চল,স্কু ল
গুণ
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বা তেনেকুৱা ঠাইসমূহত আনৰ জাৱন প্ৰভাৱিত কৰাৰ কাৰণেই নহয় কিন্তু ঈশ্বৰে
দায়িত্ব দিয়া হাজাৰ হাজাৰ বা লাখ লাখ মাুনহৰ ওতৰত গৈ ব�োৱা আৰু প্ৰশিক্ষন
দিয়া পৰিচৰ্য্যাত অংশগ্ৰহণৰ য�োগেদিও পুৰস্কৃ ত হব। এই কাৰণেই শাস্ত্ৰই কৈছে,
“ত�োমাৰ আহাৰ পানীৰ ওপৰত পেলাই দিয়া, কিয়ন�ো অনেক দিনৰ পাছত তাক
আক�ৌ পাবা,সাঁতজনক,এনে কি আঠজজনক ভাগ বাটি দিয়া।”(উপদেশক ১১:১,১
পদ) আপুনি ঈশ্বৰে দায়িত্ব দিয়া পৰিচৰ্য্যাত ধাৰাবাহিক ভাৱে দিয়াৰ দ্বাৰাই(
লগতে স্হানীয় মণ্ডলীক�ো), তেওঁল�োকৰ প্ৰসাৰতাৰ দ্বাৰাই আনৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰাত
আপুনি তেওঁল�োকৰ সহয�োগী হৈ পৰে। তেওঁল�োকে কৰা সকল�োতে আপ�োনাৰ অংশ
আছে কাৰণ আপুনি তেওঁল�োকৰ অংশীদাৰ। এটা ৰ�োমাঞ্চকৰ বাতৰি হল, আপুনি
যিমানেই বিনিয়�োগ কৰিব সিমানেই আপ�োনাৰ পুৰস্কাৰ মাহন হব। এইট�ো জানি
লওক যে ঈশ্বৰে বৰক দিয়া পৰিমানৰ পৰা সিমান বিচাৰ নকৰে কিন্তু সিচিঁবলৈ
আপ�োনাৰ বিশ্বাসয�োগ্যতাৰ দ্বাৰাইহে কৰে। পিতৃ ঈশ্বৰে হৃদয়ৰ উ-কৃ ষ্ট উপহাৰে
বিচাৰে। তেওঁ কেৱল পৰিমানকেই নহয় ঈশ্বৰে এনে দৃষ্টিভংগীৰ হৃদয়ক প্ৰেম কৰে
আৰু আৰ্শীবাদ দিয়ে। উদাহৰণ স্বৰুপে, ক�োন�োবাই হয়ত�ো ত্ৰিশ ডলাৰ প্ৰত্যেক মাহে
দিবলৈহে বিশ্বাসী। এনেকৰাৰ দ্বাৰাই দিওঁতাজনে হয়ত�ো ব্যক্তিগতভাৱে কিছু মূল্য
ভৰিব লাগিব। ঈশ্বৰে এই উপহাৰক মাত্ৰ আৰ্থিক উপহাৰতকৈ অধিককৈ দৃষ্টি দিব
কাৰণ দিওঁতাজনে তেওঁৰ জীৱনৰ অভাৱৰ পৰা দিছে। আক�ৌ ক�োন�ো জনে প্ৰত্যেক
মাহে হাজাৰ ডলাৰ দিব পাৰে,কিন্তু এইয়া হয়ত�ো তেওঁৰ ব্যক্তিগত আধিক্যৰ পৰা
দিছে। ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত দুয়�োজনেই সুন্দৰ আৰু মূল্যৱান,কিন্তু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অধিক
দিয়াজন হল প্ৰতিমাহে ত্ৰিশ ডলাৰ দিয়াজনহে। এই প্ৰগতিশীলতা দুটা পাই দিয়া
বিধৱাগৰাকীয়ে বিশ্লষণ কৰিছে।(মাৰ্ক ১২:৪১,৪৪)
ঈশ্বৰে আমাৰ উপহাৰক এই জাগতিক পৃথিৱীত�ো বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিব বুলি মনত
ৰখা দৰকাৰ। এই প্ৰবাহে আমাক প্ৰত্যেককে আৰু অধিককৈ দিবলৈ সক্ষমতা দিছে।
শাস্ত্ৰই কৈছে, “ক�োন�ো ক�োন�োৱে বিলাই দিলেও তেওঁৰ বৃদ্ধিহে হয়, আৰু ক�োন�ো
ক�োন�োৱে দিব লগীয়াখিনি আটক কৰিও কেৱল দৰিদ্ৰতাহে পায়।”(হিত�োপদেশ
১১:২৪ পদ)এই বিষয়ে চিন্তা কৰক।
আপ�োনাৰ বিনিয়�োগ কেৱল অনন্তকালৰ বাবেই বৃদ্ধি নহব কিন্তু এই পৃথিৱীত�ো
ই বিয়পি যাব,ই বেছি মানুহ ঢু কি প�োৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব। এইট�ো এটা চক্ৰ
যি একেৰাহে নিজক নতু ন আৰু বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকে। বাইশ বছৰ আগত, মই
চিনিপ�োৱা ব্যৱসায়ীৰ গ�োট একলগ হল আৰু শুভৱাৰ্তাৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁল�োকৰ
ব্যৱসায়ৰ লাভাংশৰ কিছু অংশ দিবলৈ ঠাৱৰ কৰিলে। এই প্ৰচেষ্টা ক্ষু দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ
হল কিন্তু বছৰব�োৰ পাৰ হ�োৱাৰ লগে লগেই ই বৃদ্ধি হব ধৰিলে। ব্যক্তিকেইজনে
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দান দিয়া আৰু অংশীদাৰিত্বৰ সংগতি ৰাখি চলিলে। তেওঁল�োকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ�োৱাৰ
পাছৰ প্ৰথম বাৰ বছৰত এনেএটা পৰ্য্যায় পালেগৈ যে তেওঁল�োকে ১২০ মিলিয়ন
ডলাৰতকৈও বেছি দান দিলে। তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ মিনালৈ ৰাজ্যৰ উদ্দেশ্যে
কেইবাগুণ বৃদ্ধি কৰিলে আৰু তেওঁল�োকৰ পুৰস্কাৰ অতি মহান হব। মণ্ডলীত এনে
বহুত পুৰষ
ু আৰু মহিলা আছে যাৰ শপল ব্যৱসায় আছে,তথাপিত�ো তেওঁল�োকে
যি উৰ্পাজন কৰে তাৰ সামান্য অংশহে ৰাজ্যৰ বাবে দান কৰে। সমাজৰ দৃষ্টিত
তেওঁল�োক অতি সফল হলেও তেওঁল�োকে যি জমা কৰি থৈছে তাৰ প্ৰতি প্ৰভু ৰ
দৃষ্টিক�োণ কি হব? তেওঁল�োকে লাখ লাখ ঘটিলেও তেওঁল�োক সেই মিনাৰ লুকুৱাই
থ�োৱা ব্যক্তিজনৰ দৰে বিচাৰ কৰা হব নেকি?তেওঁল�োকক যি দিয়া হৈছিল তাক
ৰাজ্যৰ উদ্দেশ্যে তেওঁল�োকে বহুগুণ বৃদ্ধি নকৰিলে।
যি সকলে এই ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁল�োকৰ অনন্তকালৰ দ্বাৰা পৰিচালিত
নহয়।
অলপতে মই আমাৰ পৰিচৰ্য্যাত মাজে সময়ে দান দিয়া এজন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে
গফ খেলিছিল�োঁ। খেলৰ শ্ষত তেওঁম�োক গাড়ীৰে ম�োৰ হ�োটেললৈ লৈ আনিল।
গাড়াত আহ�োতে তেওঁ কলে, “জন ম�োৰ এতিয়া প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰ হৈছে। মই ম�োৰ
ক�োম্পানীৰ সম্পত্তি ন মিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কষ্ট কৰিল�ো।
এতিয়া সকল�ো ঠিক আছে,ব্যৱসায়ট�োৱে নিজে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু ম�োৰ স্ত্ৰী
আৰু সন্তান সন্ততিৰ জীৱনৰ সংস্হাপন হৈ গল। কিয়ন�ো মই অহা দহ বছৰ ম�োৰ
ব্যৱসায় ত্ৰিশ বা ছল্লিশ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কষ্ট কৰি ম�োৰ আয়ুস কমাও?”
মই অনুভৱ কৰিল�ো যে তেওঁ নিজকে ঈশ্বৰৰ গৃহৰ নিৰ্ম্মানৰ অপৰিহাৰ্য্য অংগ
হিচাপে দেখা নাই। তেওঁ ম�োক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰি থকা
দেখিছিল যদিও ব্যৱসায়ী হিচাপে তেওঁ নিজৰ মূল্য নুবজিলে
ু
।
মই তৎক্ষণাত অন্য এটা প্ৰশ্নৰে তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিল�ো। ধৰক আপ�োনাক মই
কল�ো যে মই স�োতৰখন কিতাপ লিখিবলৈ কঠ�োৰ পৰিশ্ৰম কৰিল�ো,সাত মিলিয়ন
মাইল যাত্ৰা কৰিল�োঁ আৰু হাজাৰ হাজাৰ ধৰ্ম্মশিক্ষা মই প্ৰদান কৰিল�ো। বস্ত্তোবিলাক
দ্ৰুতগতিত হব ধৰিছে, পৰচৰ্য়্যা নিজে নিজেই চলিব ধৰিছে, ম�োৰ সন্তান-সন্ততি
আৰু পত্নীৰ জীৱনত সংস্হাপিত হৈ গল। কিয়ন�ো মই অধিক কিতাপ লিখি,যাত্ৰা
কৰি আৰু অধিক শিক্ষা প্ৰদান কৰি ম�োৰ আয়ুস কমাও?যীচু ৱে ইয়াৰ কি উত্তৰ
দিব বুলি আপুনি ভাৱে?
তেওঁ হাঁহিলে আৰু কলে, “তেওঁৰ সন্মূখীন আপুনি যেতিয়া হব তেতিয়া মই
আপ�োনাৰ ভৰিৰ তলত থাকিবলৈ মই ভাল নাপাম।”মই অতিশীঘ্ৰেই সহাঁৰি জনাই
কল�ো, “আপুনি এইমাত্ৰ তেনেদৰেই কৈছিল।”মই তেওঁক অলপদেৰি ভাবিব দিল�ো।তাৰ
গুণ
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পাছত মই অব্যাহত ৰাখি কল�ো, “ঈশ্বৰে তেওঁৰ ৰাজ্য নিৰ্ম্মানৰ অৰ্থে ম�োক দিয়া
বৰট�ো হল শিক্ষা দিয়া আৰু লিখা। আৰু আপ�োনাক দিয়া বৰট�ো হল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য
গঠনৰ বাবে অৰ্থ উৰ্পাজন কৰি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক য�োগান ধৰা। আপুনি য�োদসূত্ৰ
স্হাপন কৰা নাই। ম�োৰ ভৰিট�োৱে যদি কাম কৰা বন্ধ কৰে তেন্তে মই কথা কব
বিচৰা মানুহবিলাকক গৈ লগ পাই ম�োৰ মূখখনে তেওঁল�োকক কথা ক�োৱাট�ো যিদৰে
সীমাবদ্ধ থাকিব ঠিক সেইদৰে মই যীচু ৰ বাবে যি কৰিব পাৰ�ো সেইয়া আপ�োনাৰ
আনুগত্য বা আনুগত্যৰ অভাৱৰ দ্বাৰা সীমিত থাকিব।”মানুহজন স্তম্ভিত হৈ গল।
ছমাহৰ পাছত মই তেওঁক মাতিল�ো। তেওঁৰ খবৰ কি মই সুধিল�ো। তেওঁ কলে,
“জন তু মি ছমাহৰ পূৰ্বে ক�োৱা কথাব�োৰে ভালদৰে ম�োক প্ৰত্যেকদিনে প্ৰভাৱিত
কৰিলে। এতিয়া মই উৰ্পাজন কৰিবলৈ কঠ�োৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছ�ো যাতে মই অধিক
দান দিব পাৰ�ো।”তেওঁৰ নম্ৰতা দেখি ম�োৰ ভাল লাগিল।
আনহাতে, ম�োৰ পত্নী আৰু মই আমাৰ ঘৰুৱা দৃঢ় কৰিছে। ঈশ্বৰে এই উদ্দেশ্যৰেই
পৰিচৰ্য্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কিয়ন�ো এটা পৰিচৰ্য্যাই যিমান বেছি মানুহ ঢু কি
পাব আৰু স্পৰ্শ কৰিব সিমানেই তেওঁল�োকৰ অৰ্থিক অভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা
যাব। সেইবাবে যিদি এটা পৰিচৰ্য্যাত একত্ৰিত সকল�োৰেই আৰ্থিক দান ঘুৰাই দিয়ে।
(লাগিলে তেওঁ ল�োকৰ বৰঙণি বিধৱাগৰাকীৰদৰে দুটা আধলিয়েই নহওঁক কিয়)
তেন্তে পৰিচৰ্য্যাৰ উচ্চতম স্তৰত প্ৰয়�োজনীয় অৰ্থ লগতে পৰিচৰ্য্যা প্ৰসাৰিত হ�োৱাট�োও
সম্ভৱ হব। প�ৌলে তেওঁৰ উক্তি ফিলিপীয়া সকলক শেষত কৈছে,
“ত�োমাল�োকৰ পৰা সুগন্ধৰ আঘ্ৰাণস্বৰুপ আৰু ঈশ্বৰৰ গ্ৰাহ্য আৰু সন্তোকজনক
যজ্ঞস্বৰুপ যি উপহাৰ মই ইপাফ্ৰদিতৰ দ্বাৰাই পাল�োঁ, তাৰেই সম্পূৰ্ণ হল�ো।
আৰু ম�োৰ ঈশ্বৰে ত�োমাল�োকৰ সকল�ো অভাৱ প্ৰতাপেৰে নিজ নিজ ধন
অনুসাৰে খ্ৰীষ্ট যীচু ত পূৰ্ণ কৰিব।”(ফিলিপীয়া ৪:১৮,১৯ পদ)।
ঈশ্বৰে সকল�ো অভাৱ,প্ৰতাপেৰে নিজ ধন অনুসাৰে পূৰ্ণ কৰিব বুলি ক�োৱা
প্ৰতিজ্ঞাট�ো যিবিলাকে পৰিচৰ্য্যাত অংশীদাৰ তেওঁ ল�োকতহে সিদ্ধ হব। যদি আপুনি
পৰিচৰ্য্যাৰ অংশীদাৰ হয় আৰু দান দিয়ে তেন্তে ঈশ্বৰৰ এই প্ৰতিজ্ঞাত আপুনি দৃঢ়
হৈ থিয় দিব পাৰিব। আপ�োনাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহব।

প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা বহুগুণ বৃদ্ধি কৰণ
আমি বহুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পৰা আন এটা উপায় হল প্ৰাৰ্থনা। আমি পৰিচৰ্য্যাত
আৰিথিক দান দিয়াৰ নিচিনাকৈ আমি ব্যক্তি, পৰিয়াল, মণ্ডলী, নগৰ আৰু
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দেশবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰদ্বাৰাই আমি বহুতৰ জীৱন অনন্তকালৰ বাবে স্পৰ্শ
কৰিব পাৰ�ো,যিসকলক আমি স্বৰ্গ নহালৈকে কেতিয়াও লগ নাপাওঁ।
আমাৰ পৰিচৰ্য্যাত আৰ্থিক অংশীদাৰ আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ অংশীদাৰ দুয়�োটাই
থাকে।প্ৰাৰ্থনাৰ অংশীদাৰ হল এনে এজন ব্যক্তি যিজনে আন্তৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বাৰ্তাবাহকৰ
কাৰণে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে।মানুহে প্ৰায়ে ম�োৰ ওচৰলৈ আহি প্ৰায়ে কয়,
“মই আপ�োনাৰ বাবে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰ�ো।”মই সদায় কব পাৰ�ো যে তেওঁল�োকে
অকপটভাৱে কৰে নে তেওঁল�োকে এনেই তেনেকৈ কৈছে। যি সকলে সত্যতাৰে আমাৰ
কাৰণে মধ্যস্হতা কৰে, মই কওঁ “এইট�োৱে হল আমাক সহায় কৰিবলৈ আপুনি
কৰিব পৰা মহৎ কাৰ্য্য।” এইট�ো সচাঁ যদি আনুহে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেন্তে অধিক
তীব্ৰতাৰে অধিক ল�োকক স্পৰ্শ কৰে। প্ৰাৰ্থনাই ঈশ্বৰক মানুহৰ হৃদয়ক তেওঁৰ
কাৰ্য্যৰ বাবে দান দিবলৈ উদগণি দিয়ে-সেইবাবে আৰ্থিক অংশীদাৰ আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ
অংশীদাৰৰ ভিতৰত ম�োক যদি বাছনি কৰিব দিয়ে মই প্ৰথম প্ৰাৰ্থনাৰ অংশীদাৰ
বাছি লম। যি কি নহওঁক দুয়�োজনেই অতি প্ৰয়�োজনীয়।

সেৱাৰদ্বাৰা বহুগুণ বৃদ্ধিকৰণ
বহুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ আন এটা উপায় হল পৰিচৰ্য্যাত সেৱা আগবঢ�োৱা। আমাৰ
সংগঠনত বহু সহায়কৰ্তা আৰু দলৰ সদস্য আছে যিসকলক নিজা আৰু মই সদায়
মনত পেলাই থাক�ো যে আমাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ দ্বাৰাই স্পৰ্শ কৰা প্ৰত্যেক জীৱনৰ বাবে
তেওঁল�োকে স�োধবিচাৰৰ আসনত কৃ তিত্ব পাব।
দায়ুদে যুদ্ধৰপৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত তেওঁৰ ল�োকসকলক কৰা মন্তব্যৰ পৰা মই
ইয়াক জান�ো। ১ চমূৱেল ৩০ ত দায়ুদে অমালেকীয়া বিলাকক খেদি নিয়া আৰু
ইস্ৰায়েলৰ শিবিৰৰ পৰা চু ৰ কৰি নিয়া লুটদ্ৰব্য জব্দ কৰাৰ বৰ্ণনা আমি পাওঁ।
যেতিয়া দায়ুদ আৰু তেওঁৰ ল�োকলকল শিবিৰলৈ ঘুৰি আহিল তেতিয়া দায়ুদৰ লগত
য�োৱা ল�োকলকৰ কিছু মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰখীয়া কৰি পাছত থকা ল�োকসকলক সৈতে
সমানে তেওঁল�োকৰ পুৰস্কাৰ ভাগবতৰা কৰিবলৈ অমান্তি হল। কিন্ত দায়ুদে কি কলে
চাওঁক, “ক�োনেন�ো এই বিষয়ে ত�োমাল�োকৰ কথা শুনিব ? কিয়ন�ো যুদ্ধলৈ য�োৱা
ল�োকে যেনে ভাগ পাব,বস্তৰ ওচৰত থকাল�োকেওঁ তেনে ভাগ পাব,দুয়�ো সমান ভাগ
পাব। সেই দিনৰে পৰা এই কথা ইস্ৰায়েলৰ নিমিত্তে বিধি আৰু শাসন প্ৰণালী হল
এয়ে আজিলৈকে চলি আছে।”(১ চমূৱেল ৩০:২৪,২৫ পদ)
দায়ুদে একধৰণৰ বা খ্ৰীষ্টক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। সেইবাবে “সেইদিনৰে পৰা এই
কথা ইস্ৰায়েলৰ নিমিত্তে বিধি আৰু শাসন প্ৰণালী হল,আৰু এইয়ে আজিলৈকে চলি
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আছে ” বাক্যশাৰীয়ে ম�োক কয় যে এইট�ো এতিয়াও খ্ৰীষ্ট আৰু তেওঁৰ মণ্ডলীত
খাতে। স�োধ বিচাৰৰ আসনত এটা পৰিচৰ্য্যাই স্পৰ্শ কৰা সকল�োৰে বাবে কেৱল
নেতাজনেহে কৃ তিত্ব পাব এনে নহয় কিন্ত যুদ্ধক্ষেত্ৰত দেখা নাপালেও যিসকলে বিশ্বাসী
হৈ সেৱা আগবঢ়ায়,দান দিয়ে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই সকল�োকে দিয়া হব।

আপ�োনাৰ আচৰন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ
আমি আল�োচনা কৰাৰ দৰেই আমি পুৰস্কৃ ত হ�োৱাৰ আন এটা অবিছেদ্য অংশ
হল আমাৰ আচৰণ। অকল আমাৰ কাৰ্য্যই গণিত নহব কিন্ত আমাৰ, অভিপ্ৰায়
যিট�োৱে আমাৰ কাৰ্য্যত ইন্ধন য�োগায় আৰু আমাৰ আচৰণে আমাৰ অভিপ্ৰায়ক
প্ৰভাৱিত কৰে। ঈশ্বৰে কৈছে, “ত�োমাল�োকে যদি সন্মত হৈ অজ্ঞতাৰ বশৱৰ্তী হ�োৱা,
তেন্তে দেশৰ উত্তম উত্তম ফল ভ�োগ কৰিবলৈ পাবা।”(যিচয়া ১:১৯ পদ)
ম�োৰ এনে এটা সময় মনত পৰে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ সৈতে যাত্ৰা কৰ�োতে মই
একেবাৰে ৰসহীন আছিল�ো। এনে লাগিছিল যেন মই আমাৰ গীৰ্জাৰ স�োৱাৰ পৰা,
বিশেষভাৱে ম�োৰ পালকৰ শিক্ষাৰপৰা মই যেন এক�ো লাভ কৰা নাই। মই সচাকৈ
সমৃদ্ধিশালী হ�োৱা নাছিল�ো। মই আঠ হাজাৰ সদস্যৰ মণ্ডলীৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত
কাম কৰিছিল�ো আৰু চিধাচিধি পালকক ৰিপৰ্ট দিব পাৰিছিল�ো। কিন্ত পালকৰ
সৈতে সম্পৰ্ক ভাল নাছিল। প্ৰাৰ্থনাত এদিন ৰাতিপূৱা ঈশ্বৰে ম�োক কলে, “সমস্যাট�ো
পালকৰ সৈতে নাই। সমস্যাট�ো ত�োমাৰ মাজতহে আছে।” মই হতভম্ব হল�ো। ম�োত
কি সমস্যা আছে? প্ৰভু ৱে তেতিয়া ম�োক যিচয়া ১:১৯ পদত যি লিখা আছে তাক
ম�োক সুধিলে। ম�োৰ মনত থকা হেতু কে মই বাক্যশাৰী কল�ো। তেওঁ তেতিয়া কলে,
“এইয়াই ত�োমাৰ সমস্যা । তু মি কৈ আছা যে ত�োমাক খাবলৈ দিয়া নাই, আৰু
তু মি শুদ্ধ, কাৰণ তু মি দেশৰ উত্তভাগ খ�োৱা নাই।” মই তৎ ক্ষণাত উত্তৰ দিল�ো,
“মই নম্ৰ। ম�োৰ পালকে ম�োক যি অনুৰ�োধ কৰে সেই সকল�োকে মই কৰ�ো।”
তেতিয়া প্ৰভু ৱে প্ৰকাশ কৰিলে যে মই কিমান বাধ্য আছিল�ো আনকি ম�োক
সমৰ্পিত যেনে দেখা গৈছিল কিন্ত ম�োৰ আচৰণ নিম্নমানৰ, অভিয়�োগকাৰী আৰু
সমাল�োচনা কৰা আছিল যাৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ম�োৰ অভিপ্ৰায়ত প্ৰভাৱ
পৰিছিল। মই তৎক্ষণাত অনুতপ্ত হল�ো আৰু তাৰ পাছৰ সেৱাত স্বৰ্গ মুকলি হল
ঈশ্বৰৰ পৰা পুনৰ মই গ্ৰহন কৰিল�ো। মই ম�োৰ আচৰণৰ বাবে বহুমাহ সেই কথা
ভাবি পালকে শিক্ষা দি থাক�োতে মই চকুল�ো টু কিছিল�ো। তাৰ অলপ পাছতেই পবিত্ৰ
আত্মাৰ দ্বাৰা নিস্বাসিত প�ৌলে লিখা বাক্য মই ভালকৈ বুজি উঠিল�ো। “কিয়ন�ো
সকল�ো কথাত ত�োমাল�োকে আজ্ঞাহীন হ�োৱা নে ন�োহ�োৱা তাৰ প্ৰমাণ পাবৰ
আশায়েৰে লিখিল�ো।”(২ কৰিন্হীয়া ২:৯ পদ)
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মই অনুভৱ কৰিল�ো যে ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে থকা তেওঁৰ ইচ্ছালৈ আমাৰ
আচৰণ আৰু সমৰ্পনক তেওঁ পৰীক্ষা কৰে। মই চয়তানে আমালৈ যি নিক্ষেপ কৰে
তাক সহ্য কৰাৰ কথা আল�োচনা কৰা নাই,যাৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰিবলৈ যীচু ৱে
ইতিমধ্যই মূল্য দিলে। আমি শত্ৰুক অবিচলিতভাৱে বিশ্বাসৰ, প্ৰাৰ্থনাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ
বাক্য ক�োৱাৰ দ্বাৰাই বাধা দিব লাগিব। বৰঞ্চ মই ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে যুগুত
কৰা পথৰ প্ৰতি আমাৰ আচৰণৰ বিষয়ে কৈছ�ো। ইয়াৰ ওপৰত প�ৌলে কৈছে, “খ্ৰীষ্ট
যীচু ত যি ভাৱ সেয়ে ত�োমালকত�ো হওক।”ফিলিপীয়া ২:৫ পদ) যীচু ৱে পিতৃ য়ে
তেওঁৰ কাৰণে যুগুত কৰা পাত্ৰকেই কেৱল পানেই কৰা নাছিল কিন্ত ইচ্ছাকৃ তভাৱে
এইট�ো কৰিছিল। সেইবাবেই প�ৌলে আমাক কৈছে, “নিজ নিজ মনৰ আত্মাত নতু ন
কৰা হৈ(নতু ন মানসিক আৰু আত্মিক আচৰণৰ গ্ৰহণ কৰি) কিয়? কাৰণ আচৰণ
আমাৰ অভিপ্ৰায়ৰদ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় আৰু ল�োধবিচাৰৰ আসনত আমি কেৱল আমাৰ
কামৰ বাবেই নহয় কিন্ত আমাৰ অভিপ্ৰায় যি সেইবিলাকক ইন্ধন য�োগায় তাৰ
বাবেও পুৰস্কৃ ত হম। আক�ৌ আহক আমি প�োলৰ বাক্যলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰ�ো।”
“কিয়ন�ো প্ৰতিজনে কৰা কৰ্ম্ম ভাল হওক বা বেয়া হওক তাৰ দৰে শৰীৰৰ
দ্বাৰাই কৰা কৰ্ম্মৰ ফল পাবলৈ, আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনৰ
আগত প্ৰকাশিত হব লাগিব।”৯২ কৰিন্হীয়া ৫:১০ পদ)
কিছু মানে ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰ�োতে কিছু মান ব্যক্তি তিক্ত স্বভাৱৰ হৈ য�োৱা
দেখি ম�োৰ দুখ লাগে। তেওঁল�োকে অনন্তকলীয়া প্ৰেক্ষপটৰ দৃশ্য হেৰুৱাই পেলালে।
তেওঁল�োকে একেৰাহে কাম কৰি থাকে কিন্ত তেওঁল�োকৰ আচৰণ নিৰুৎসাহী আৰু
তেওঁল�োকৰ অভিপ্ৰায় হিংসুক আৰু আত্মপ্ৰতিষ্ঠিক হৈ পৰে।
সকল�ো কথাৰ ভিতৰত মই ভাৱ�ো এই কথাট�োৱে ৰাজ্যৰ বাবে কাম কৰিবলৈ
আৰম্ভ কৰা ব্যক্তিসকলক ভালদৰে শেষ কৰিবলৈ আৱেগিক কৰি ত�োলে। সেইবাবেই
আমাক সতৰ্ক কৰা হৈছে, “পাছত জান�ো ক�োন�োৱে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহবিহীন হয়,
বা ক�োন�ো তিতাৰ মূল ওলাই ত�োমাল�োকৰ বিঘিনি জন্মোৱাত তাৰদ্বাৰাই অধিক
ভাগ অশুচি হৈ যায়।”(ইব্ৰী ১২:১৪ পদ) মন কৰক যে এই পদট�োৱে কৈছে যে
বহুত�ো হয়ত�ো অশুচি হৈ যাব পাৰে। মই ম�োৰ ত্ৰিশ বছৰতকৈও অধিক ম�োৰ
পৰিচৰ্য্যাত মই বাৰে বাৰে ইয়াৰ সাক্ষী হৈছ�োং আৰু ই হৃদয়বিদাৰক। এম্লিফাইড
বাইবেলত আমাক এই পদট�োৱে, “দুৰদৰ্শিতাৰ অভ্যাস আৰু দৃষ্টি দি থাকিবলৈ(
এজনে আনজনৰ প্ৰতি)”প্ৰেৰণা দিয়ে। আমি এই তিক্ততা গঢ় ল�োৱাত বাধা দিবলৈ
আমি এনে আনজনক ঈশ্বৰৰ বাক্য ক�োৱা উচিত কাৰণ এই মূল আচৰণক নিৰ্ম্মূল
নকৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰিয়সকলক আমি তেওঁল�োকৰ সম্পূৰ্ণ পুৰস্কাৰ প�োৱাৰ পৰা
পৰি য�োৱা বা অসমৰ্থ ব�োৱা দেখাপ�োৱাট�ো আশা নকৰিম।
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ম�োৰ পত্নী আৰু মই আমাৰ সন্তান আৰু কৰ্ম্মী সকলক এই বিষয়ত বিশেষভাৱে
ধ্যান দিওঁ। আমাক পূৰ্ণ সময়ৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ
জীৱনশৈলীৰ বাবে আমাৰ সন্তানে অনুগ্ৰহৰ পৰা খহি পৰাট�ো নিবিচাৰ�ো। আমি
তেওঁল�োক শক্তিশীলী হবলৈ ঈশ্বৰৰ বাক্য কৈছ�োঁ। এবাৰ আমাৰ চাৰিটা লৰাৰ
লগত বহি তেওঁল�োকক ক�োৱা মনত পৰে, “স�োণহঁ ত ত�োমাৰ মাই মাহট�োৰ বহুদিন
বাহিৰত থকাৰ দৰেই মইয়�ো মাহট�োৰ বেছিভাগ দিনেই যাত্ৰাত থাক�ো। আমাৰ
জীৱনত ঈশ্বৰৰ আমন্ত্ৰণ থকা বাবে আমি এই কাৰ্য্য কৰ�ো. এনেকৈয়ে মানুহৰ জীৱন
স্পৰ্শ কৰি ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰৱৰ বাবে আৰু ৰাজ্য গঢ়িবলৈ আমাক দায়িত্ব দিছে।”মই
আৰু
কল�ো, “ত�োমাল�োকে আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ আমন্ত্ৰণক দুই ধৰণে চাব
পাৰা। ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ পৰা ত�োমাল�োকৰ পিতৃ -মাতৃ ক আতঁ ৰাই নিয়া
যেন দেখা পাবা বা ত�োমাল�োকৰ গতানুগতিক জীৱনৰ পৰা ত�োমাল�োকক বিছিন্ন
কৰা যেন দেখা পাবা। নাইবা ইয়াক ত�োমাল�োকৰ পিতৃ -মাতৃ ৰ পৰিচৰ্য্যা নহয় কিন্ত
ত�োমাল�োকৰ পৰিচৰ্য্যা যেন দেখা পাবা। এইট�ো ত�োমাল�োকৰ পৰিচৰ্য্যা ত�োমাল�োকৰ
পিতৃ -মাতৃ ক ব�োৱাৰ দ্বাৰাই হৈছে-ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্যে বহুগুণ হ�োৱা জীৱনসমূহ স্পৰ্শ
কৰিবলৈ পঠ�োৱাৰ দ্বাৰাই। যদি ত�োমাল�োকৰ আচৰণ এনে হয় তেনেহলে আমি স্পৰ্শ
কৰা প্ৰত্যেক জীৱনৰ বাবে ত�োমালেকেও স�োধবিচাৰৰ আসনত পুৰস্কৃ ত হবা।”
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অধ্যায় ১৪

ব্যক্তিগত প্ৰভাৱ
অনন্তকালত,আনৰ জীৱন প্ৰবাৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুৰষ্কৃ ত হম নতু বা ক্ষতি
ভ�োগ কৰিম। এই ফলাফল কেৱল আমাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ ফলাফলেই নহয় কিন্তু আমাৰ
ব্যক্তিগত জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীও অৰ্থা- কেনেকৈ আমি জীয়াই থাক�ো আৰু আনৰ
সৈতে আমি কেনে ব্যৱহাৰ কৰ�োঁ। আমি আনৰ অভিপ্ৰায়ক কিদৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ
কৰ�োঁ আৰু তাক লৈ আমি কিদৰে আছৰণ কৰ�োঁ অৰ্থা-ত সৃষ্টিশীল মন�োভাৱেৰে নে
ধ্বংসাত্মক মন�োবাৱেৰে দৃষ্টি দিওঁ। যদি আমি অন্য ব্যক্তিক নিম্ন বুলি ভাবিলে আমি
তেওঁল�োকক তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি তেওঁল�োকৰ প্ৰয়�োজন সহজভাৱে লম
আৰু তেওঁল�োকক তলপেলাই কথা কম।যদি আমি প্ৰত্যেক ব্যক্তিক মূল্য দিওঁ তেন্তে
তেওঁল�োকৰ জীৱন গঠন আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিম। আন ব্যক্তিক আমি
উ-স বুলি যদি বাৱ�ো তেন্তে বিশেষভাৱে আমাৰ আশা প্ৰয়�োজন আৰু অভিলাষক
তেওঁল�োকৰ মূল্যৰ ওপৰত ৰাখি তেওঁল�োকক ব্যৱহাৰ কৰিম. যদি আমি এজন
ব্যক্তিক সাদৃশ্যৰে সৃষ্টি কৰা হৈছে তাক অদিশয় মূল্যৱান বুলি যদি বাৱ�ো তেন্তে
আমাৰ নিজৰ ব্যয় হ�োৱা যেন লাগিলেও আমাৰ অভিপ্ৰায় আনক আৰ্শীবাদ কৰাই
হব। এইট�ো খ্ৰীষ্টসদৃশ আচৰন।

স্বাৰ্থপৰতাৰ দুৰ্গ
মই যীচু ক জনাৰ আগত মই এজন ম�োৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব দিয়া ব্যক্তি আছিল�োঁ.১৯৭৯
চনত ম�োক ধৰ্ম্মন্তৰণৰ পাছত পবিত্ৰ আত্মাই ম�োৰ আচৰণৰ নমুনাত থকা
স্বাৰ্থপৰতাৰ দুৰ্গট�োত আক্ৰমন কৰিব লগা হৈছিল।
ক�োৱাট�ো অপ্ৰয়�োজনীয় যে খ্ৰীষ্টত ম�োৰ প্ৰথম দশাট�ো শক্তিশালী বিৰ�োধভাৱৰ
সময় আছিল। ম�োৰ জীৱনৰ এটা শক্তিশালী দুৰ্গ আছিল য�ৌন অভিলাষ। যদি
পৰ্ণগ্ৰাফীৰ দ্বাৰা পৰিক্ষীত হওঁ তেন্তে ইয়াক বাধা দিয়াট�ো ম�োৰ বাবে বৰ কঠিন
আছিল। ছয় বচৰ সংঘৰ্ষ কৰাৰ পাছত ১৯৫৮ চনত লঘ�োন প্ৰাৰ্থনাৰ চতু ৰ্থ দিনত
মই মুক্তি পাল�ো।এবাৰ মুক্তি প�োৱাৰ লগে লগেই ম�োৰ মনৰ আত্মাত নতু নত্ব কৰাৰ
প্ৰক্ৰিয়াট�ো আৰম্ভ হল। কেই বছৰমানৰ পাছত মই অভিলাষৰ মূল কাৰণট�ো বিচাৰি
পাল�ো। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ম�োৰ হৃদয়ত বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিল আৰু মানুহৰ মূল্যৰ বিষয়ে
ম�োৰ চেতনা লাহে লাহে বৃদ্ধি পালে। মই পূৰ্বৰ আসক্তিৰ চৰম স্বাৰ্থপৰতাক অনুভৱ
কৰিল�ো।
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এগৰাকী মহিলাক অশ্লীলভাৱে বা অভিলাষেৰে অৱজ্ঞতা কৰি দৃষ্টি দিয়াট�োৱে তেওঁক
এটু কুৰা মাংসৰ টু কুৰালৈ অৱনমিত কৰিছিল আৰু সেইট�োৱে ম�োৰ হৃদয়ত বিৰক্তি বৃদ্ধি
কৰিছিল। মহিলাক ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্যৰে সৃষ্টি কৰা আৰু গ�ৌৰৱ আৰু সন্মানেৰে বিভূ ষিত
কৰাৰ প্ৰকাশন ম�োৰ হৃদয়ত শক্তিশালী ভাৱে বৃদ্ধি হব ধৰিলে।এই সত্যট�ো মই বহু
আগৰ পৰাই জানিছিল�ো আৰু ম�োৰ বুজাট�ো মানসিক জ্ঞানতহে আছিল।বহুকালৰ
পাছত, মই ঈশ্বৰৰ পৰিবৰ্ত ন কৰাৰ প্ৰণালীৰ সত্যতা মই আৱিস্কাৰ কৰিল�ো।যেতিয়া
তেনে অশ্লীল ছৱি বিজ্ঞাপনৰ দেৱালত, আল�োচনীৰ বেটু পাতত,টেলিভিজনৰ পৰ্দাত
ওলাই, মই লাঞ্চিত হ�োৱা যেন অনুভৱ কৰিছিল�ো।ল�োকসমূহ,যাৰবাবে যীচু ৱে তেজ
উলিয়াইছিল, মাংসপিণ্ডলৈ অৱনমিত হ�োৱা বুলি মই নিজে ভাৱিছিল�ো। প্ৰকাশন
বৃদ্ধি হ�োৱাৰ লগে লগেই মহিলাৰ প্ৰতি ম�োৰ সহাঁৰিৰ সাংঘাটিক পৰিবৰ্ত ন ঘটিল।
আনকি মণ্ডলীত�ো মহিলাৰ প্ৰতি কিছু মানৰ ব্যৱহাৰ দেখি মই বিষ্ময় মানিছিল�ো।
তেওঁল�োকক কম মূল্যৱান হ�োৱাৰ দৰে অৱজ্ঞা কৰা হয় আৰু আনকি তেওঁল�োকক
ঠাট্টাও কৰা হয়। এইট�ো এটা অদ্ভু ত কথা। পুৰষ
ু আৰু মহিলা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
সমঅধিকাৰী আৰু শক্তিশালী বদনৰ(যিট�োৱে শক্তিশালী আত্মা বা হৃদয় বুজ�োৱা নাই
কিন্তু শাৰীৰিক ঘঠনক বুজাইছে)হ�োৱাৰ বাবে পুৰষে
ু
মহিলাক তেওঁল�োকৰ উৰ্দ্ধ ত
সন্মান জন�োৱা উচিত। পুৰষে
ু
সদায় মহিলাক শ্ৰদ্ধা,মূল্য,সন্মান আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ
দিব লাগে আৰু মহিলাক গঢ় দিব বিচাৰিব লাগে। স্বামীসকল, আপ�োনাল�োক হৈছে
এই একতাৰ নেতা, কিন্তু ৰাজ্যত নেতৃ ত্বৰ অৰ্থ হল আপ�োনাৰ জীৱন পৰিয়ালৰ
বাবে সেৱাৰ দ্বাৰাই উচ্ছৰ্গা কৰা। ইয়াৰ অৰ্থ এইয়া নহয় যে আপুনি আপ�োনাৰ
ভূ মিকা আপ�োনাৰ স্ত্ৰী আৰু সন্তানৰ ওপৰত প্ৰভু ত্ব কিৰ পালন কৰিব।যদি আপ�োনাৰ
নেতৃ ত্বক আপ�োনাৰ স্ত্ৰীৰ উৰ্দ্ধ ত স্হাপিত হ�োৱা দেখে তেন্তে আপুনি তেওঁক এনেদৰে
ব্যৱহাৰ কৰিব যে গঠনমূলক হ�োৱাৰ সলনি আঘাত প্ৰাপ্ত আৰু বিছিন্ন হব। আৰু
আপুনি স�োধবিচাৰত ইয়াৰ কৈফিয়ত দিব লাগিব।

অভাৱপূৰ্ণ গ্ৰহণয�োগ্যতা
ঈশ্বৰে ম�োৰ আগত প্ৰকাশ কৰা স্বাৰ্থপৰতাৰ আন এক দিশ আনকি অধিক
প্ৰতাৰণাযুক্ত। ১৯৮০ চনৰ মধ্যভাগত মই সেৱা আগবঢ়োৱা এটা মণ্ডলীত ম�োটাম�োটি
চাৰিশ কৰ্ম্মচাৰী আছিল। আমাৰ মণ্ডলীত আঠ হাজাৰতকৈ অধিক সদস্য আছিল
আৰু দেশব্যাপী হাজাৰ হাজাৰ মণ্ডলী ঢু কি পাইছিল।সেই সময়ত মই ম�োকাবিলা
ভাল প�োৱা নাছিল�ো, সেইবাবে যিক�োন�ো মূল্যৰ বিনিময়ত মই ইয়াক এৰাই
চলিছিল�ো। মই মানুৰ প্ৰতি চৰম দয়ালু আৰু ভদ্ৰ আছিল�ো।সেইবাবে যেতিয়াই মই
সুবিধা পাইছিল�ো তেতিয়াই অসত্য হলেও মানুহক মই সুন্দৰ কথা কৈছিল�ো। মই
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কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এজন বাল ব্যক্তি হিচাপে মই সুখ্যাতি অৰ্জ ন কৰিছিল�ো। এই
প্ৰতিবেদন মই গম পাইছিল�ো আৰু সেইবিলাকত মই আনন্দিত হৈছিল�ো,তেতিয়া এদিন
প্ৰাৰ্থনাত ঈশ্বৰে কলে, “ ১ম কৰিন্হীয়া ১৩ অধ্যায়ত কত মই প্ৰেম ভাল লগা
বুলি কৈছ�োঁ ?” “মই অলপ পিছ হুহকি কল�ো,” “কত�ো ক�োৱা নাই।”
তেতিয়া ঈশ্বৰে কলে, “স�োণ তু মি জানানে কি কাৰণে তু মি অসত্য হলেও আনক
সুন্দৰ কথা ক�োৱা?”
মই কল�ো, “কিয় মই নাজান�ো,আজিলৈকে এই বিষয়ে মই ভবাও নাই।” তেওঁ
তপৰাই কলে, “তু মি তেওঁল�োকৰ প্ৰত্যাখানক ভয় কৰা।সেই কাৰণে ত�োমাৰ প্ৰেমৰ
কেন্দ্ৰবিন্দু ক�োন, তু মি নে তেওঁল�োক”?যদি তু মি মানুহক সচাঁকৈয়ে ভাল প�োৱা,
তেন্তে ভাল পাওঁক বা নাপাওক তু মি সদায়েই তেওঁল�োকক সচাঁ কথাই কবা। ম�োৰ
ভদ্ৰতাৰ দুখজনক সত্যট�ো স্পষ্ট কৰা হল, প্ৰ ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা ম�োৰ স্বাৰ্থপৰতাক
মই স্পষ্টকৈ দেখা পাল�ো। গ্ৰহণয�োগ্যতাৰ ম�োৰ প্ৰয়�োজনৰ বাবে মই মানুহক ব্যৱহাৰ
কৰিছিল�ো।মই ম�োৰ নিৰাপত্তাহীনতাক নিবাৰণ কৰিবলৈ সন্মতি বিচাৰিছিল�ো আৰু
আনক সহায় কৰাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাছিল�ো। মই মাত্ৰ তেওঁল�োকৰ গ্ৰহণয�োগ্যতাক
বিচাৰিছিল�ো। সেইবাবে অসংখ্য ধৰ্ম্ম শিক্ষক আছে যিসকলে কেৱল ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ
ভাললগা দিশসমূহে প্ৰচাৰ কৰে। তেওঁল�োকে সতৰ্ক কৰা, শুদ্ধৰণি কৰা আৰু তিৰষ্কাৰ
বা গালি দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। তেওঁল�োকে মণ্ডলীক প্ৰকৃ ত প্ৰেম কৰাতকৈ
মণ্ডলীৰ ল�োকসকলক দুখী নকৰা আৰু মণ্ডলী হ্ৰাস ন�োহ�োৱাতহে চিন্তিত। তেওঁল�োকক
প্ৰেমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ক�োন, নিজে নে আনব্যক্তি? আমি যদি কাৰ�োবাক চকু বান্ধি
পৰ্ব্বতৰফালে য�োৱা দেখ�ো তেন্তে তেওঁৰ অনিষ্ট নহবলৈ জ�োৰেৰে নিচিঞৰিম নে?
তথাপিও মই এনে কিছু মান “মৰমীয়াল পৰিচৰ্য্যাকাৰীক” ব্যক্তিগত ভাৱে কথা
পতা শুনিছ�োঁ আৰু তেওঁল�োকৰ কথাপতাৰ ধৰণ বিপদজনক। তেওঁল�োকে হ�োটেলত
কাম কৰা ব্যক্তি,চকীদাৰ আৰু তেনে অনান্য সেৱাত থকা ব্যক্তিসকলক এনেধৰণে
ব্যৱহাৰ কৰে যেন তেওঁল�োক নিম্নমানৰ নাগৰিক। তেওঁল�োকৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ
বাহিৰত তেনেকুৱা বিশ্বাসীয়ে কিদৰে আনৰ জীৱন প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব?
তেওঁল�োকে তাৰ কৈফিয়ত দিব লাগিব যে তেওঁল�োকৰ সংল্পৰ্শলৈ অহা প্ৰত্যেক ব্যক্তিক
তেওঁল�োকে কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিলে।
এবাৰ এই প্ৰকাশন ম�োৰ জীৱনলৈ অহাৰ লগে লগেই, দ�োলকট�ো বিপৰীত দিশত
দ�োলিবলৈ ধৰিলে আৰু মই এজন কঠ�োৰ শিক্ষকলৈ সলনি হল�ো। ম�োৰ তেতিয়া মানুহৰ
বাবে ম�োৰ হৃদয়ত দহন হৈ থকা ঈশ্বৰৰ প্ৰেম নাছিল। অনন্তকালত মানুহৰ ভাল
কৰাতকৈ মই নিজে কিমান সঠিক তাত ম�োৰ ধ্যান কেন্দ্ৰীভূ ত কৰিল�ো। কেতিয়াবা
মই মণ্ডলীক আমনি দিছিল�ো।ম�োৰ ধ্যানৰ কেন্দ্ৰবিন্দু তেতিয়াও ম�োৰ ওপৰতে
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আছিল কিন্ত ম�োৰ স্বাৰ্থপৰতা এক বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ পাইছিল। ম�োৰ ব্যৱহাৰ
এই বাক্যাংশটিৰ সৰ্বোত্তম উদাহৰণ আছিল। আমাৰ আটাইৰে জ্ঞানত আছে বুলি
আমি জান�ো। জ্ঞানে অহঙ্কাৰ জন্মায়, কিন্ত প্ৰেমে দৰ্মত বৃদ্ধি কৰে। যদি ক�োন�োৱে
কিছু জান�ো বুলি ভাৱে, তেন্তে তেওঁ জানিবলগা ৰুপে এক�ো নাজানে,(১ম কৰিন্হীয়া
৮-১,২ পদ)। এতিয়া মই আমাৰ যাত্ৰাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ অতীতৰ দিনব�োৰলৈ চালে ম�োৰ
দুখ লাগে কাৰণ মই প্ৰস্হান কৰাৰ লগে লগেই কিছু মান পালকে চাফাই কৰিব লগা
হৈছিল। সেই সময়ত মই এজন পালক হ�োৱাহেঁ তেন মই নিশ্চিতৰুপে জন বিভিয়েৰক
আহি ম�োৰ মণ্ডলীত পৰিচৰ্য্যা কৰিবলৈ কেতিয়াও আমন্ত্ৰণ নজনাল�োহেতেঁ ন।
মই সেইনেতাবিলাকৰ ওচৰত অতি কৃ তজ্ঞ যে যদিও ম�োৰ বিকাশৰ প্ৰয়�োজন
আছিল তথাপিত�ো তেওঁল�োকে ম�োৰ ভিতৰত ঈশ্বৰক তেওঁৰ ল�োকসকলক সেৱাকৰাৰ
আন্জৰিক বাসনা দেখিছিল। এই অৱস্হানত, এতিয়া আৰু মই গ্ৰহণয�োগ্যতা পাবলৈ
আৰু প্ৰত্যাখান এৰাই চলিবলৈ খ�োচামূখী নহয়। মই সত্য আৰু মূৰামূখীকৈ কথা
কৈছিল�ো কিন্ত একেই স্বাৰ্থপৰতাৰ উদ্দেশ্যেৰে যিট�ো ঈশ্বৰে ম�োৰপৰা শুদ্ধীকৰণ কৰি
লুকুৱাই থলে। কিছু বছৰৰ পাছত,সকল�োৰে পৰিচিত এজন পালকে কিছু মান নেতাৰে
সৈতে ম�োক সমাল�োচনা কৰিলে, মই তেওঁৰ মন্তব্যৰ বিষয়ে তিনিখন বেলেগ বেলেগ
মহাদেশৰ পৰা শুনিছিল�ো। প্ৰথমে ম�োৰ খুউব খং উঠিছিল আৰু মই ভাগি গৈছিল�ো
কিন্তু মই জানিছিল�ো যে ইয়াৰ মই গা পাতি ললে ই ম�োক ঈশ্বৰৰ পৰা আতঁ ৰাইহে
লৈ যাব।আচলকে ম�োৰ বিৰুদ্ধে এনে মানহৰ আঘাতে আগতকৈও অধিক ঈশ্বৰৰ প্ৰেম
ম�োক বিচৰাব। মই আন্তৰিকতাৰে ঈশ্বৰৰ আগত ম�োৰ জীৱনত অধিক পৰিমাণে
দয়া কৰিবলৈ নিবেদন কৰিল�ো।
মই এইট�ো অনুভৱ নকৰাকৈ সময়ৰ লগে লগে ঈশ্বৰে তেওঁৰ মূল্যৱান ল�োকসকলৰ
বাবে তেওঁৰ প্ৰেম ম�োৰ হৃদয়ত পূৰব্ণ িকষিত কৰিলে। এই প্ৰক্ৰিয়াট�োৰ সময়ত ঈশ্বৰে
ম�োক এটা প্ৰকাশন দিলে আৰু যিট�োৱে ম�োৰ পৰিচৰ্য্যা সলনি কৰিলে। আপুনি
হয়ত�ো ভাৱিব যে আপুনি কিবা এটা হয়ত�ো গম্ভীৰ আৰু সাৰমৰ্মযুক্ত শুনিব কিন্তু
আচলতে ি সচাঁকৈয়ে অতি সৰল। আপুনি আনকি এইট�ো বিবেচনা নকৰালৈকে ইয়াক
অৰ্থহীন বুলি ভাৱিব। প্ৰকাশনট�ো আছিল এনে ধৰণৰ, “এচামুচ চেনিয়ে দৰৱ সহজে
গিলিব পৰা কৰে।” মই অনুভৱ কৰিল�ো যে দৰৱৰ কাৰ্য্যক্ষমতা যদি চেনিৰ লগত
মিহলাই দিলে কেতিয়াও নকমে। ই মাত্ৰ দৰৱ সহজে লব পৰা কৰে আৰু বেছিভাগ
সময়ত ইয়াক ই আনন্দদায়ক কৰি ত�োলে। এতিয়া বহুনেতাই ম�োক কয়, “জন
আমি আচৰিত হওঁ যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰদ্বাৰা সম্পূৰ্ণ হওঁ তেতিয়া কিদৰে
আমাক হহুঁৱাই থাকা। তু মি ইমান গম্ভীৰ বিষয়ক জীৱন দিওঁতাৰুপে প্ৰস্তত কৰা।”
যেতিয়া প্ৰথম মই এই মন্তব্য শুনিছিল�ো তেতিয়া মই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহেৰে পূৰব্ণ িকশিত
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হ�োৱা বুলি ভাবিছিল�ো। তেওঁৰ প্ৰতি মই অতি কৃ তজ্ঞ আছিল�ো। যদিও অন্য নেতাৰ
সৈতে ম�োক সমাল�োচনা কৰা পালকজনে হয়ত�ো ম�োক আৰ্শীবাদ দিব বিচৰা নাছিল
তথাপিত�ো প্ৰকৃ ততে তেওঁ ম�োৰ জীৱনৰ মহান আৰ্শীবাদব�োৰৰ এটা আৰ্শীবাদ আছিল.
আপুনি এইট�ো মনত ৰখা দৰকাৰ য়ে কেতিয়াবা ঈশ্বৰে তেওঁৰ ইচ্ছা আপ�োনাৰ
জীৱনত ব্যৱহাৰ পুৰ কৰিবলৈ আনৰ বেয়া অভিপ্ৰায়ক ব্যৱহাৰ কৰে।তেওঁ যিহুদাৰ
বিশ্বাসঘাটকতাক ক্ৰচত যীচু ৰ লক্ষ্য সুসংবদ্ধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁ
য�োচেফৰ ভাতৃ বিলাকৰ বেয়া অভিপ্ৰায়ক তেওঁৰ জীৱনত ঈশ্বৰপ্ৰদত্ত সপ�োন বাস্তৱ
কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু এনে ঘটনা বহুত আছে।

ঈশ্বৰৰ প্ৰেমেই হল লক্ষ্য
মানুহক আমি কিদৰে দৃষ্টি দিওঁ সেইদৰেই সকল�ো হয়।যদি আমি আমাৰ হৃদয়ত
ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক আৰু দয়াক আমাৰ হৃদয়ত বৃদ্ধি হব দিওঁ তেনেহলে আমি আনক
কেতিয়াও অৱজ্ঞতাৰ দৃষ্টিৰে নাচাম। আনক অৱজ্ঞতাৰ দৃষ্টিৰে চ�োৱাট�োৱে আমাৰ
ব্যৱহাৰক কঠ�োৰ, সমাল�োচনামুলক মন�োভাৱী আৰু বেয়া আচৰণযুক্ত ইত্যাদি
হ�োৱাত ইন্ধন য�োগায়। প�ৌলে ৰ�োমীয়া বিশ্বাসীসকলক কি কৈছে চাওক, “কিন্তু তু মি
কিয় নিজৰ ভায়েৰাৰ স�োধবিচাৰ কৰা”? ত�োমাৰ ভায়েৰাক ন�ো কিয় হেয়জ্ঞান
কৰা? কিয়ন�ো আমি সকল�োৱে খ্ৰীষ্টৰ স�োধৰ আসনত থিয় হম।
এতেকে আমাৰ প্ৰতিজনে ঈশ্বৰৰ আগত নিজৰ বিষয়ে হিচাপ দিব।”(ৰ�োমীয়া
১৪-১০,১২ পদ)
পৰস্পৰে পৰস্পৰক প্ৰেম কৰাৰ দ্বিতীয় মহান আজ্ঞাট�ো যদি এজন বিশ্বাসীয়ে
পাহৰি যায় তেন্তে প�ৌলে ওপৰত আল�োচনা কৰা আনক হেয়জ্ঞান বা অৱজ্ঞা কৰাৰ
ফান্দৰ আমি চিকাৰ হম।এই মানসিকতা তেতিয়া দেখা যায় যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ
আত্মাৰ ফলক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সলনি বাইবেলৰ জ্ঞান অধিক থাকে।শাস্ত্ৰই কৈছে
যে ঈশ্বৰ হল প্ৰেম। এইট�ো মনকৰিবলগীয়া বিষয় যে প্ৰেম ঈশ্বৰ নহয়। ইয়াৰ
মাজত গম্ভীৰ পাৰ্থক্য আছে। ঈশ্বৰৰ ব্যক্তিত্ব পথ আৰু উদ্দেশ্য আমি দিয়া প্ৰেমৰ
সংজ্ঞাৰ ভিতৰত সীমিত নহয়, কিয়ন�ো যীচু ক নজনালৈকে ক�োনেও প্ৰেম কি জানিব
ন�োৱাৰে। তেওঁৱেই হল প্ৰেমৰ প্ৰকৃ ত ভাব বা সাৰ। ইয়াৰ উপৰিও আমি কত�ো,
“ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আছে ”বুলি পঢ়িবলৈ নাপাওঁ। তেওঁৰ শক্তি আছে,তেওঁৰ ওচৰত বৰ
আছে। তেওঁৰ কতৃ ত্ব আছে। তেওঁৰ যি আছে সেই তালিকা অসমাপ্ত। কিন্তু যীচু
হল প্ৰেমৰ প্ৰকৃ ত সাৰ বা ৰুপ।এইট�ো এনে হ�োৱা বাবেই আমিও ইয়াৰ পাৰ্থক্য হব
নালাগে, কাৰণ আমি তেওঁৰ প্ৰকৃ তিত পুণৰ জনম লৈছ�োঁ, সেইবাবে প�ৌলে কৈছে,
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“যদিও মই মানুহৰ বা স্বৰ্গৰ দুতৰ ভাষাৰে কথা কওঁ, তথাপি ম�োৰ প্ৰেম
নাথাকিলে, মই কেৱল বাজি থকা কাঁহ বা বাদ্য কৰি থকা তালস্বৰুপ হৈছ�োঁ।
আৰু মই যদি ভাৱবাণী পাওঁ, সকল�ো নিগুঢ় তত্ব আৰু সকল�ো বিদ্যা জান�ো,
আৰু পৰ্ব্বত আতঁ ৰাব পৰা ম�োৰ যদি এনে বিশ্বাস�ো থাকে, তথাপি ম�োৰ প্ৰেম
নাথাকিলে মই এক�ো নহওঁ। আৰু দৰিদ্ৰক খুৱাবলৈ যদি ম�োৰ সৰ্ব্বস্ব ব্যয়
কৰ�োঁ আৰু পুৰি ভষ্ম হবলৈ ম�োৰ শৰীৰক�ো শ�োধাই দিওঁ, তথাপি ম�োৰ প্ৰেম
নাথাকিলে, তাত ম�োৰ এক�ো লাভ নাই।”(১ ম কৰিন্হীয়া ১৩-১,৩ পদ)
আমাৰ বাক্যত প্ৰেম উ-পন্ন নহয়। আমি মাত্ৰ আমি কাৰ�োবাক আন্তৰিকতাৰে
ভালপাওঁ বুলি কব পাৰ�ো, তথাপি আমাৰ ব্যৱহাৰে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰে। প্ৰেম
আমাৰ ব্যৱহাৰত�ো আৰম্ভ নহয়। প�ৌলে ওপৰ�োক্ত বাক্যাংশটিত কৈছে যে আমি
হয়ত�ো সৰ্ব্বোচ্চ প্ৰেম যেন লগা কাৰ্য্য(দুখীয়াক আমাৰ সৰ্বস্ব দান দি আৰু আমাৰ
শৰীৰক�ো বলিদ্ল কৰি) কৰিব পাৰ�ো তথাপিত�ো সেইয়া প্ৰেম অবিহলে কৰা কাৰ্য্য
হব পাৰে।
ইয়াৰ পৰা এইট�ো বুজা যায় যে প্ৰকৃ ত প্ৰেম আমাৰ হৃদয়ৰ পৰা উ-পন্ন হয়।
যেতিয়া আমি প্ৰেম কৰ�ো তেতিয়া আমি আনৰ প্ৰতি ধৈৰ্য্যশীল আৰু মৰনীয়াল হম।
আমি আনৰ কৃ তকাৰ্য্যতা দেখি হিংসা নকৰিম কাৰণ তেওঁল�োক জয়ী হ�োৱা দেখাট�ো
আমাৰ আসক্তি হব। আমি নিজক লৈ কেতিয়াও গৰ্ব নকৰিম আৰু সকল�ো অহংকাৰ
আৰু গ�ৌৰৱৰপৰা আমি দুৰত থাকিম।আমি আমাৰ নিজৰমতে সকল�ো হ�োৱাট�ো
নিবিছাৰিম। আমাৰ অধৈৰ্য্য মন�োভাৱৰ বাবে আমি বিৰক্তিকাৰক নহম। আমি কৰা
ভূ লৰ ক�োন�ো প্ৰমাণ নাথাকিব কিন্ত আমি আনক ক্ষমা কৰাক বাছি লম আৰু আমাৰ
ঋণসমূহ পৰিশ�োধ কৰিম। আমি অন্যায় দেখি নাহাহিঁম আৰু আমাৰ ক্ষমা আৰু
সত্যতাৰ প্ৰতি আসক্তি থাকিব। আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নেহেৰুৱাম আৰু মানুহৰ
প্ৰতি আমাৰ প্ৰচেষ্টা কেতিয়াও নেৰিম আৰু আম সদায়েই উত্তমতা বিশ্বাস কৰিম।
আনক তেওঁল�োক দ�োষী বুলি প্ৰমাণিত ন�োহ�োৱালৈকে আমি সদায়েই সৰল বুলি
গণ্য কৰিম আনকি তেনে হলেও আমি তেওঁল�োক যে অনুতপ্ত হব আৰু পুণৰদ্ধাৰ
ু
হব সেইবিষয়ে আশাবাদী হম। আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আনৰ হিতৰ বাবে আশাৰে
ভৰপূৰ হম আৰু যিক�োন�ো কষ্ট সহ্য কৰিম। মূল কথাট�ো হল আমি আনৰ ঐশ্বৰিক
উন্নতিসাধনৰ বাবে জীয়াই থাকিম যিট�ো খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি তেওঁল�োকৰ আচৰণ আৰু
তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পূৰ হ�োৱাত উপলব্ধ।
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অনন্ত জীৱনলৈ পৰিচালিত

বহুল�োকক প্ৰভাৱিত কৰা এজন নেতা
কিছু বছৰৰ আগত মই ম�োৰ এজন ঘনিষ্ট বন্ধুৰ অন্তোষ্টিক্ৰিয়াত উপস্হিত
আছিল�ো। তেওঁৰ নাম জেক ৱালেছ আছিল। তেওঁ মিচিগানৰ ভেট্ৰইট এটা বহুজাতিৰ
মণ্ডলী স্হপন কৰিছিল যিট�োৰ দহবছৰতে সদস্যৰ সংখ্যা চাৰি হেজাৰলৈ বৃদ্ধি
পাইছিল। জেকে জিম্বাবুত এটা ধৰ্মানুষ্ঠানত শিক্ষা দিবলৈ গৈছিল আৰু উৰাজাহাজৰ
পৰা নমাৰ লগে লগেই তেওঁৰ হৃ-পিণ্ড আকষ্মিক ভাৱে বিকল হৈছিল।সমগ্ৰ
আমেৰিকাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ হাজাৰ হাজাৰ নেতা, বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ উপাধক্ষ্য
বিলাক, জনমসাজৰ নেতাবিলাক আৰু উচ্চপদৱীৰ ব্যক্তিসকলে,গৃহহীন ব্যক্তিসকল,
বিভিন্ন মহিলা সকলে তেওঁৰ অন্তোষ্টিক্ৰিয়াত ভাগ লৈছিল। তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনত
তীব্ৰতাৰে প্ৰভাৱিত কৰা হ�োটেল আৰু ৰেষ্টোৰাৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে আন সম্প্ৰদায়ৰ
ব্যক্তিসকল যি সকলে যীচু ক নাজানিছিল, তেনে বহু ব্যক্তিয়েই এই অনুষ্ঠানত
অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।জেকৰ মণ্ডলীৰ বাহিৰৰ নাগৰিক সকলৰ উপস্হিতিয়ে ম�োক
আচৰিত কৰা নাছিল। জেক আৰু মই একেলগে তেওঁৰ মণ্ডলীৰ বাহিৰত বহু
গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় অতিবাহিত কৰিছিল�ো আৰু তেওঁ লগ প�োৱা সকল�োৰে সৈতে কৰা
ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাই মই আৰ্শীবাদ পূৰ্ণ হৈছিল�ো।
তেওঁ প্ৰতিজন ব্যক্তিক দামি আৰু অতি মূল্যৱান বুলি গণিত কৰিছিল। তেওঁ
হ�োটেলৰ কাম কৰা ব্যক্তিসকলক তেওঁল�োকৰ শুশ্ৰষা কৰাৰ বাবদ ভালদৰে অৰ্থ দান
কৰিছিল।মই কেতিয়াবা এই শিশুসুলভ ব্যৱহাৰ দেখি অলপ চিন্তিত হৈছিল�ো,কিন্তু
ম�োৰ মুৰ্খামিৰ মানসিকতাৰ শুদ্ধৰণি হল যেতিয়া এদিন ম�োক কৈছিল যে এই
ব্যক্তিসকল ঈশ্বৰৰ বাবে কিমান দামী আৰু মূল্যৱান বুলি।তেওঁ সদায়েই আপ�োনাক
তেওঁৰ ওচৰত থকা সময়ত আপ�োনাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি বুলি ভাৱিব দিছিল।
অন্তোষ্টিক্ৰিয়াট�ো চাৰে চাৰি ঘন্টা দীঘলীয়া আছিল। তেওঁৰ সৈতে ঘনিষ্ট বহুনেতাক
থিয় হৈ কিছু সময় তেওঁৰ বিষয়ে ভাৱবিনিময় কৰিব দিয়া হৈছিল। আমাৰ চাৰি
পাঁচজনমান ব্যক্তিৰ সৈতে থকা ঘনিষ্টতা আৰু তেওঁ আমাৰ বাবে কিমানযে গুৰুত্বপূৰ্ণ
আছিল সেইয়া শুনি এজন সুপৰিচিত নেতাই অৱশেষত থিয় হৈ কলে, “মই ভাৱ�ো
যে মই তেওঁৰ এজন উত্তম বন্ধু আছিল�ো।” সকল�োৱে হাঁহি দিছিল। আমি সকল�োৱে
জান�ো যে জেকে আমাৰ প্ৰত্যেককে সমভাৱে তেওঁৰ ঘনিষ্ট হিচাপে ভাবিছিল আৰু
ব্যৱহাৰ কৰিছিল।এই মহান নেতাজনে ধৰ্মপ্ৰচাৰ আৰু দুৰদৰ্শন সম্প্ৰচাৰৰ দ্বাৰাই
কেৱল বিভিন্ন দেসৰ ল�োকক প্ৰভাৱিত কৰাই নহয় কিন্ত ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ
সংল্পৰ্শলৈ প্ৰত্যেককে তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিছিল।ইয়াত ক�োন�ো পাৰ্থক্য নাছিল যে
আপুনি ক�োন�ো অনুষ্ঠানৰ মহাপ্ৰবন্ধক নে ক�োন�ো সমাজ হিতকাৰীল�োক। জেকে তেওঁ
আপ�োনাৰ সৈতে কিদৰে য�োগসূত্ৰ স্হাপন কৰিব লাগে আৰু মানহ হিচাপে কেনেদৰে
ব্যক্তিগত প
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আপ�োনাক প্ৰেম কৰিব লাগিব সেইয়া জানিছিল।জেকে,তেওঁৰ আমন্ত্ৰণ আৰু বৰসমূহৰ
প্ৰতি কেৱল বিশ্বাসীয়েই নাছিল কিন্তু তেওঁ জীৱনৰ প্ৰতিট�ো ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ মিনাক
বহুগুণ বৃদ্ধি কৰিছিল।

জনগণক প্ৰভাৱিত কৰা এজন দ্বাৰৰক্ষী
ম�োৰ জীৱনৰ ওপৰত গম্ভীৰ প্ৰভাৱ পেল�োৱা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত কিছু মান হল
প্ৰচাৰ বেদীৰ পাছফালে কেতিয়াও নেদেখা ব্যক্তিসকল। তেওঁল�োকৰ ভিতৰত এজন
আছিল ৰকৱেল ইন্টাৰনেচনেলৰ আৰ্থিক শাখাৰ কৰ্মচাৰী। তেওঁৰ নাম মাইক আছিল
আৰু মই খ্ৰীষ্টীয়ান হ�োৱাৰ কেৱল দুবছৰৰ পাছতহে তেওঁৰ সৈতে পৰিচিত হৈছিল�ো।
কৰ্মস্হলীত তেওঁ ম�োৰ কাষতেই বহিছিল আৰু আমি বিৰতি আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ
সময়ত প্ৰায়েই ঈশ্বৰৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিছিল�ো। পাছত আমি ইজনে সিজনৰ
গৃহত আৰু গীৰ্জাত বহু সময়ৰ বাবে লগ পাইছিল�ো। এইয়া মাইকৰ শাস্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ
আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আছিল যিট�োৱে ম�োক সকল�োতকৈ অধিক প্ৰভাৱিত কৰিছিল।
তেওঁ তেওঁৰ পৰিবাৰ সন্তান আৰু তেওঁৰ পথত লগপ�োৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তিক তেওঁ
যেনেদৰে সন্মান প্ৰেম আৰু শ্ৰদ্ধা কৰিছিল তাৰদ্বাৰাও মই প্ৰভাৱিত হৈছিল�ো।
অৱশেষত মই ৰকৱেল এৰিল�ো আৰু পৰিচৰ্য্যাত স�োমাল�ো। তাৰ কিছু দিনৰ
পাছতেই মাইকে ক�োম্পানী এৰিলে আৰু নিজৰ গাণনিক প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলে আৰু
যিট�ো আজিও জীয়াই আছে। তেওঁৰ ব্যৱসায় বহু সফল হল। তেওঁ দহ হাজাৰত
কৈ অধিক ল�োকক কৰ পৰিশ�োধ কৰাত আৰু হিচাপবহী ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিলে
আৰু তেওঁল�োকৰ পাচঁ হাজাৰ নিয়মিতৰুপত তেওঁৰ কাষলৈ আহি থাকে। তেওঁল�োক
ইমান বছৰ তেওঁৰ অখণ্ডতা আৰু সাধুতাৰ বাবে তেওঁল�োক তেওঁৰ সৈতে জড়িত হৈ
আছে।অলপতে মই মাইকক সুধিছিল�ো যে তেওঁ কিমান ল�োকক ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰচাৰ
কৰিলে বুলি। তেওঁ কলে, “জন এটা সংক্ষিপ্ত হিচাপ হল প্ৰায় ৯০ শতাংশ।”সেইয়া
প্ৰায় দহ হাজাৰতকৈ অদিক ল�োক হব। মই হতভম্ব হল�ো। মই তেতিয়া তেওঁক
তেওঁ কিমান জনক পৰিত্ৰাণ দিলে বুলি সুধিল�ো তেওঁৰ উত্তৰ আছিল, এশজন,
মাতেৰ য�োৱা সপ্তাহত এজন কিউৱান ল�োকক প্ৰভু ৰ ওচৰলৈ আনিল�ো আৰু কৰ্ক ট
ৰ�োগৰপৰা মুক্তি পাবলৈ তেওঁৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো।মাইকে কেইবাটাও পৰিচৰ্য্যাৰ
হিচাপ বহী সঠিক ৰাখিবলৈ সহায় কৰিছিল। আমাৰ পৰিচৰ্য্যা যেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক
স্তৰত থকাৰ সময়ত তেনে পৰিচৰ্য্যাৰ মাজৰ এটা আছিল। মাইকে ম�োৰ জীৱনত
আমন্ত্ৰণ দেখিছিল আৰু বহুবছৰৰ বাবে বিনামূল্য ম�োৰ কৰ পৰিশ�োধ কৰাত সহায়
কৰিছিল। মাইকৰ জীৱনে বহুল�োকক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছিল। আমাৰ
দীঘলীয়া আল�োচনা আনসকলতকৈ তেওঁৰ জীৱনত দ্বাৰৰক্ষীয়ে অধিক প্ৰভাৱিত
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কৰা বুলি উল্লেখ কৰা মনত পৰে। মই অলপতে এইজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে সুধিবলৈ
ফ�োন কৰিছিল�ো।মাইকে ফ�োনতে উচু পিবলৈ ধৰিলে।তেওঁ কলে, “জন ম�োৰ নগৰাকী
খুড়ী আৰু খুড়াৰ ভিতৰত ছজনেই পগলা ফাটেকত নিজৰ জীৱন শেষ কৰিলে।
ম�োৰ নিজৰ মাতৃ য়েও তেনেকুৱা এখন ফাটেকতে নিজৰ জীৱন সমাপ্ত কৰিলে।
ম�োৰ দুয়�োজন ককাদেউতাক আন ল�োকে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে। আমাৰ পৰিয়ালত
সকল�ো খেলিমেলি হৈ গল আৰু মইও একে স্হানলৈয়ে গৈ আছিল�ো। যি কি নহওক
ম�োৰ মাতৃ য়ে আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে ম�োৰ যত্ন লবলৈ ম�োক আন এটা পৰিয়াললৈ
প্ৰেৰম কৰিলে। মই তেওঁল�োকৰ সৈতে সাত বছৰ আছিল�ো। সেই ঘৰৰ ব্যক্তিজন
স্হানীয় এটা কাগজ কলৰ দ্বাৰৰক্ষক আছিল। তেওঁৰ নাম চাৰ্লি আছিল। তেওঁৰ
অখণ্ডতা,যীচু ৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু মানুহৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমে ম�োৰ জাৱনত থকা
অভিশাপ লুপ্ত কৰিলে। প্ৰত্যেক সপ্তাতেই তেওঁ ম�োক গীৰ্জালৈ লৈ গৈছিল আৰু ঈশ্বৰৰ
কাৰ্য্য কৰা ধৰণৰ বিষয়ে শিকাইছিল। ম�োৰ জীৱনৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰভাৱে আজি
মই যি সেইয়া হবলৈ সহায় কৰিছিল। ম�োৰ ছ�োৱালীজনীয়ে এবাৰ এখন কিতাপ
লিখিতাৰ শিৰ�োনামা লিখিছিল যে, “সকল�োতকৈ মহান ব্যক্তিজন যাক মই কেতিয়াও
নাজানিল�ো” সেইজন চাৰ্লিয়েই আছিল।”
আপুনি হয়ত�ো চাৰ্লিৰ বিষয়ে এই কিতাপৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীত কেতিয়াও
নুশুনিব. কিন্ত তেওঁৰ প্ৰভাৱ মাইকে পৰিচৰ্য্যা কৰা হাজাহ হাজাৰ ব্যক্তিলৈকে বিয়পি
আছিল।তেওঁৰ প্ৰভাৱে মাইকৰ য�োগেদি ম�োক�ো স্পৰ্শ কৰিছিল।সেইবাবে লাখ লাখ
ব্যক্তিসকলক মই পৰিচৰ্য্যা কৰাৰ স�ৌভাগ্য পৰ�োক্ষভাৱে চাৰ্লিৰ দ্বাৰাইও সম্ভৱ
হৈছিল। আপুনি দেখিলেনে কিদৰে এজন দ্বাৰৰক্ষীয়ে তেওঁৰ মিনাৰ বহুগুণ কৰিলে
আৰু এদিন অতিশয় পুৰষ্কৃ ত হব।

উত্তৰাধিকাৰৰ বাবে প্ৰভাৱিত কৰা
এইট�োৱে ম�োৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে ম�োলৈ অলপতে পাঠ কৰাৰ এটা সত্য ঘটনালৈ
মনত পেলাই। এইট�ো মেব্ৰ জুকছ নামৰ এজন নাস্তিক আৰু জনাথন এডৱাৰ্ড নামৰ
ধাৰ্মিক ব্যক্তিৰ বিষয়ে আছিল।
কাহিনীট�ো এনে ধৰণৰ, মেক্স জুকছ এজন ঈশ্বৰবিহীন জীৱন কটাইছিল।তেওঁ
এগৰাকী অধাৰ্মিক নাৰীক বিয়া কৰাইছিল আৰু এই মিলনৰ পৰা ৩১০
গৰাকী ভিক্ষাৰী হৈ মৃত্যু বৰণ কৰিছিল, ১৫০ গৰাকী অপৰাধী, ৭ গৰাকী
হত্যাকাৰী, ১০০ গৰাকী মদপী আৰু আধাতকৈ বেছি মহিলা সদস্য বেশ্যা
হৈছিল।তেওঁৰ ৫৪০ উত্তৰপূৰষে
ু
আমেৰিকাক ডেৰ মিলিয়ন ডলাৰ ক্ষতি
কৰিছিল। কিন্তু ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক যে এইট�ো দুইধৰণে কাৰ্য্য কৰিলে।এটা
ব্যক্তিগত প
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সাক্ষ্য আছে যে এবাৰ এজন মহান ঈস্বৰৰ ধাৰ্মিক ল�োক আছিল যাৰ নাম
আছিল জনাথন এডৱাৰ্ড । তেওঁ মেক্স জুকছৰ সময়েৰে আছিল কিন্তু তেওঁ
এগৰাকী ধাৰ্মিক নাৰীক বিয়া কৰিছিল।তেওঁৰ ১৩৯৪ জন উত্তৰপূৰষ
ু ৰ
বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিলত প�োৱা গল, যে তেওঁল�োকৰ মাজৰ ১৩ জন
কলেজৰ অধ্যক্ষ,৬৫ জন কলেজৰ অধ্যাপক, ৩ জন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চিনেটৰ,৩০
জন বিচাৰক,১০০ জন উকীল,৬০ জন চিকি-সক,৭৫ জন সেনা আৰু
ন�ৌসেনাৰ বিষয়া,১০০ জন ধৰ্মশিক্ষক আৰু মিচেনেৰী,৬০ জন প্ৰতিশ্ৰুতি
সম্পন্ন লেখক,৮০ জন চাকৰিয়াল বিষয়া,২৯৫ জন কলেজ স্নাতক যাৰ মাজৰ
পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰী হৈছিল। তেওঁৰ উত্তৰপূৰষ
ু সকলে
ৰাষ্ট্ৰৰ এক পইচাও ল�োকচান কৰা নাছিল। এইট�ো মিনা বহুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ
আন এক ঘটনা।চাৰ্লি, মাইক আৰু জনাথন এডৱাৰ্ড ,এই ব্যক্তিকেইজনে বহু
মানুহৰ জীৱন প্ৰভাৱিত কৰিছিল।
তেওঁল�োকৰ প্ৰভাৱে মহান উত্তৰপূৰষ
ু ৰ জন্ম দিছিল। তথাপিও এইয়া তেওঁল�োকৰ
প্ৰকাশ্য় পৰিচৰ্য্যা নাছিল যিট�োৱে আমি উল্লেখ কৰা বহুল�োকক প্ৰভাৱিত কৰিছিল।এইট�ো
তেওঁল�োকৰ ব্যক্তিগত জীৱনহে আছিল।আৰু এই স�ৌভাগ্য ঈশ্বৰে আমাক সকল�োকে
দিয়ে। আপুনি এজন পুলিচ বিষয়াক কিদৰে সহয�োগ কৰিছে, আপুনি পালকৰ সৈতে
কেনেদৰে কথ�োপকথন কৰে, আপ�োনাৰ সন্তানক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, আপ�োনাৰ
আৰ্থিক বিষয়ব�োৰ আপুনি কিদৰে পৰিচালনা কৰে, প্ৰত্যে ব্য্ক্তিৰ সৈতে কথা
পাতিবলৈ আপুনি কি শব্দ বা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি, এইব�োৰে আপনাৰ
চৰিওফালে থকা ব্যক্তিক প্ৰভাৱিত কৰে। আপুনি এজন নিৰ্মানকৰ্ত্তা নে উজুতি
খুউওৱা শিল হব?
“এতেকে আমাৰ প্ৰতিজনে ঈশ্বৰৰ আগত নিজৰ বিষয়ে হিচাপ দিব।এতেকে
আহাঁ আমি পৰস্পৰে আৰু স�োধ বিচাৰ নকৰ�ো।বৰং ত�োমাল�োকে এই বিচাৰ
কৰা যে ভাইৰ আগত উজুতি খুউৱা বা বিঘিনি জন্মোৱা মুঢ়া হব নালাগে।
এতেকে শান্তিজনক আৰু পৰস্পৰৰ উন্নতি সাধক যি যি আছে, সেইব�োৰলৈ
যত্ন কৰ�োঁহক।”(ৰ�োমীয়া ১৪-১২,১৩ পদ)
প�ৌলে এইয়া ঈশ্বৰৰ স�োধবিচাৰৰ আসনৰ সৈতে থকা প্ৰত্যেক সমন্ধৰ কথা
কৈছে,প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ওপৰত থকা আমাৰ প্ৰভাৱ তাত চিকুণকৈ পৰীক্ষা কৰা
হব।আমি সকল�োসময়তে এইট�ো মনত ৰখা অতি গুৰুত্বপূৰ।
্ণ এইট�োৱে আমাক নিজলৈ
লক্ষ্য কৰাতকৈ আনক জয় কৰাৰ অভিপ্ৰায় আনিব।ৰেবেকা ৰিউটাৰ স্প্ৰিঞ্জেৰ
বুলি এগৰাকী মহিলা ১৯ শতিকাত আছিল আৰু তেওঁৰ পুৰষ্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ
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য�োৱাৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ আগত স্বৰ্গভ্ৰমণৰ এক সম্প্ৰসাৰিত দৰ্শন তেওঁক দিয়া হৈছিল।
ঘূৰি অহাৰ পাছত তেওঁ তেওঁৰ অতু লনীয় ইট্ৰা মুৰজ শিৰ�োনামাৰ এখন কিতাপ
লিখিছিল।এই কিতাপখনত তেওঁ তেওঁৰ এজন আত্মীয়ই বহুসময় তেওঁৰ অতিবাহিত
কৰাৰ কথা লিখিছে,তেওঁ তথ্য দিছিল যে তেওঁৰ আত্মীয়জন প্ৰভু ৰ নিকটৱৰ্তী
আছিল আৰু তেওঁ তেওঁৰ স্বামীৰ ভাতৃ আছিল। তেওঁৰ প্ৰতি তেওঁৰ বাক্যসমূহ
আছিল এনেধৰণৰ,
“যদি আমি মৰণশীল অৱস্হাত বুজিল�োহেতেঁন যে আমি দিনক দিনে
অনন্তকালৰ বাবে নিৰ্ম্মান কৰি আছ�ো বুলি তেনেহলে জীয়াই থকাৰ ধৰণ
বহুধৰণে সলনি হলহেতেন, প্ৰত্যেকট�ো অমায়িক বাক্য প্ৰত্যেকট�ো উদাৰ চিন্তা,
প্ৰত্যেকট�ো নিস্বাৰ্থ কাৰ্য্য আহিবলগীয়া অনন্ত জীৱনৰ স্তম্ভস্বৰুপ হলহেতেঁ ন।”

আনক যীচু লৈ নেতৃ ত্ব দিয়া
এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত পেলাব সকল�োতকৈ মহান প্ৰভাৱট�ো হল যে তেওঁক
যীচু ৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ অনাট�ো।আপুনি যেতিয়া অনন্তকালৰ স�োধবিচাৰৰ
বিষয়ে বুজিব তেতিয়া আপ�োনাৰ চিনাকী ল�োকসকলক পৰিত্ৰাণৰ আচনিৰ বিষয়ে
কবলৈ অনুপ্ৰাণিত হব।শাস্ত্ৰই কৈছে, “যি জনে আনৰ আত্মা লাভ কৰে সেই জনেই
জ্ঞানৱান(কিয়ন�ো ঈশ্বৰ মানুহ ধৰা জাল�োৱা তেওঁ তেওঁল�োকক অনন্তকালৰ বাবে
সংগ্ৰহ আৰু গ্ৰহণ কৰে)।” (হিত�োপদেশ ১১-৩০ পদ)
এজন তৰুণ বিশ্বাসীহিচাপে মই লগপ�োৱা প্ৰত্যেক ব্যক্তিক শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰৰ
প্ৰবলতা অনুভৱ কৰিছিল। যি কি নহওক পাছত কেতিয়া আৰু কি কব লাগে তাৰ
পৰামৰ্শৰ বাবে পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায় বিচাৰিবলৈ শিকিল�ো। মই অনুভৱ কৰিল�ো
আনকি যীচু ৱেও তেওঁৰ পিতৃ ক যি কৰা দেখিছিল সেয়াহে কৰিছিল। যেতিয়া আমি
ঈশ্বৰক লৈ আগবাঢ়ো তেতিয়া হতাশা আৰু মানুহক আতঁ ৰাই লৈ য�োৱা প্ৰৱণতাৰ
সলনি এটা প্ৰবাহ থাকে। যি কি নহওক, অনন্ত জীৱনৰ কাৰণে আনক নেতৃ ত্ব দিয়াৰ
আকাঙ্খা স্বৰ্গলৈ আমাক লৈ ন�োয�োৱা পৰ্য্যন্ত থাকিব। ঈশ্বৰৰ প্ৰেমে এই ইচ্ছাক ইন্ধন
য�োগায়। কাৰ�োবাক ঈশ্বৰলৈ অনাট�োৱে স্বৰ্গদুত সমূহৰ লগতে ঈশ্বৰক�ো প্ৰকাশ কৰিব
ন�োৱাৰাকৈ আনন্দ দিয়ে। ই এক নিশ্চিত পূৰষ্কাৰ য�োগায়। যীচু ৱে কৈছে, “আৰু যি
জনে দায়, সেইজনে বেচ পায়, আৰু অনন্ত জীৱনলৈ শহ চপায়,তাতে ধান বওঁতা
আৰু ধান দাওঁতা দুয়�ো একেলগে আনন্দ কৰে।”(য�োহন ৪-৩৬ পদ)।
আমাৰ প্ৰথম চিনাকীতে ম�োৰ পৰিবাৰক ঈশ্বৰৰ কাষলৈ অনাৰ ম�োৰ স�ৌভাগ্য
হৈছিল। যীচু ৰ ওচৰলৈ অহাৰ পাছতেই মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিল�ো যে ঈশ্বৰে ম�োৰ
ব্যক্তিগত প
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পৰিবাৰক ম�োক নিদিয়ালৈকে মই ক�োন�ো ছ�োৱালীৰ সৈতে প্ৰেমালাপৰ বাবে লগ
নকৰিম। মই এইট�ো অনুমান কৰিছিল�ো যে ঈশ্বৰে আদমৰ বাবে হৱাক দিয়াৰ দৰে
হয়ত�ো ম�োৰ বাবেও একেই কৰিব পাৰে।মই খ্ৰীষ্টীয়ান হ�োৱাৰ আগত বহু ছ�োৱালীৰ
সৈতে প্ৰেমালাপ কৰিছিল�ো। ম�োৰ ধৰ্মান্তৰণৰ পাছত মই কিছু খ্ৰীষ্টীয়ান ছ�োৱালীৰ
সৈতে প্ৰেমালাপ কৰিছিল�ো আৰু মই বুজিছিল�ো যে এইট�োৱে ঈশ্বৰৰ মই চলাত
বাধা প্ৰদান কৰিছে।যেতিয়া আমি সমন্ধব�োৰ ভাঙি দিছিল�ো তেতিয়া আমাৰ হৃদয়
থানবান হৈছিল।মই অতিস�োনকালেই বুজিছিল�ো যে এইট�ো ম�োৰ বাবে ভাল হ�োৱা
নাই।সেইবাবে অন্য এজনী ছ�োৱালীৰ কাষলৈ য�োৱাৰ আগত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো।
সেই সময়ত ম�োৰ পৰিবাৰ এজনী দেখনিয়াৰ ছ�োৱালী আছিল। অন্য লৰাবিলাকে
কৈছিল যে তাই আমাৰ কলেজৰ সকল�োতকৈ অসভ্য ছ�োৱালী বুলি। মই নাজান�ো
যে এইট�ো সচাকৈয়ে সত্য বুলি,যেতিয়া লিছাৰ সৈতে ম�োৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল
তেতিয়া মই ক�োন�ো ছ�োৱালীৰ সৈতে ডেৰ বছৰ কাল ক�োন�ো ছ�োৱালীৰ সৈতে
ফু ৰিবলৈ য�োৱা নাছিল�ো কাৰণ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ প্ৰত্যেক বাৰেই ঈশ্বৰে ম�োক
নাজাবলৈ কৈছিল।
যি কি নহওক পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা লিছাক এটা আহিবলগীয়া বাইবেল অধ্যয়ন
বনভ�োজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল�ো। তাই ম�োৰ অনুৰ�োধ গ্ৰহণ কৰিলে। বনভ�োজৰ
পাছত মই মধ্যৰাত্ৰিৰ পৰা ৰাতিপূৱা ১-৩০ বজালৈ মই শুভবাৰ্তা বিলাল�ো।
তাই ম�োক বাধা দিলে আৰু পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ম�োক অনুৰ�োধ কৰিলে।তাৰ
অলপ পাছতেই আমি দুয়�োয়েই জানিল�ো যে এইট�ো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা যে আমি বিবাহপাশত
আবদ্ধ হম।তাই নথকাহলে আজি যি মই সেইয়া নহল�োহেঁ তেন। লিছাই লাখ লাখ
মানুহৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিলে। তাই এগৰাকী সৰুৱা লেখিকা আৰু ন্যায়ৰ উকীন আৰু
সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সন্মিলনত ভাষণ দিয়ে।যদি মই তাইক প�োৱাৰ সুবিধাট�ো হেৰুওৱা
হেতেঁ ন ম�োৰ কি হল হয়? যদি মই তাইক যীচু ৰ বিষয়ে কওঁতে ম�োক হাঁহিব বুলি
ভাৱিল�োহেঁ তেন? মই বিশ্বাস কৰ�ো যে ঈশ্বৰে আন কাৰ�োবাক পঠালেহেঁ তেন। মই
তাইক ম�োৰ পত্নী হিচাপে সুয�োগ্য ব্যক্তি হিচাপে ঈশ্বৰৰ বাঞ্চনিক হেৰুৱাল�োহেতেঁ ন
আৰু অনন্তকালৰ বাবে ল�োকসকলৰ বাবে তাই পৰচৰ্য্যা কৰাৰ মই অংশীদাৰ
নহল�োহেঁ তেন। তেওঁৰ উপহাৰৰ বাবে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছ�ো।
মনত ৰাখিব যে এটা গুটি সৰু যেন দেখিলেও বহুগুণ বৃদ্ধি হব পাৰে।কেতিয়াও
নাভাবিব যে পবিত্ৰ আত্মাই আপ�োনাক আগবঢ়াই নিবই বুলি আৰু বিশেষভাৱে
আপুনি তেওঁক অৱজ্ঞা নকৰিব। ম�োৰ জীৱনত সকল�োতকৈ অৰ্থহীন ঈশ্বৰৰ বস্তোয়েই
সকল�োতকৈ উল্লেখয�োগ্য বহুগুণ কৰাৰ কাৰক হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল। ঈশ্বৰে
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আপ�োনাক বহুগুণ কৰাট�ো বিচাৰে। আৰু আপ�োনাক ঈশ্বৰে বহুগুণ কৰাৰ বাবদ
পুৰষ্কৃ ত কৰিব বিচাৰে।

এটা শেষ পৰামৰ্শ বা প্ৰেৰণাদান
দমব�োৰত অধিক ৰখা হৈছে। আমি আমাক পৃথিৱীত দিয়া সময়ক আওকাণ
কৰিব নালাগিব।মানুহৰ অনন্তকালৰ লক্ষ্যস্হান আমাৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি নম্ৰতাৰ ওপৰত
নিৰ্ভৰ কৰে। সকল�ো মানুহ ৰক্ষা প�োৱা আৰু যীচু ৰ সাদৃশ্যৰ অনুৰপ
ু হ�োৱাট�ো তেওঁৰ
ইচ্ছা। তেওঁ কাক�ো পিছ পৰি থকাট�ো নিবিচাৰে। ইজিপ্ততৰ পৰা উলাই অহাৰ পাছত
মৰুভূমিত সমগ্ৰ প্ৰজন্মৰ ধংস হৈছিল। তেওঁল�োকৰ কাষত সৰ্বশ্ৰেষ্ট নেতা থকাৰ
পাছত�ো তেওঁল�োক অসফল হৈছিল। আমাৰ হয়ত�ো মহ- নেতা থাকিব পাৰে কিন্তু
প্ৰজন্ম হিচাপে প্ৰকৃ ত নিৰ্মানকৰ্ত্তাৰ আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰাট�ো আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ
কৰে। তেওঁ আদেশ দিছে যে, “আৰু সকল�ো জাতিলৈ সাক্ষ্য হবলৈ ৰাজ্যৰ এই
শুভবাৰ্তা গ�োটেই জগততে ঘ�োষণা কৰা হব। তেতিয়াহে শেষ হব।”(মথি ২৪-১৪
পদ)আমি যাতে আমাৰ চু ক্তি পাহৰি নাযাওঁ। এইয়াই সুসময়,সময় আমাৰ বাবে
ৰৈ আছে আৰু প্ৰভু দুৱাৰ মূখত আছে।যদি আমি আমাৰ লক্ষ্যস্হান সম্পূৰ্ণ নকৰ�ো
তেন্তে ঈশ্বৰে যিহুচ�োৱাৰ সময়ৰ দৰে আন এক প্ৰজন্ম বৃদ্ধি কৰিব কাৰণ ঈশ্বৰে
তেওঁৰ গৃহ সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘ�োষণা কৰিছে। আমি ঈশ্বৰে প্ৰদান কৰা
আমাৰ অংশ আমি তেওঁৰ আচঁ নি বহুগুণ কৰাৰ দ্বাৰাই সম্পন্ন কৰিম। নিৰু-সাহ
নহব। আপুনি আপ�োনাৰ অৱদানক মূল্যহীন বুলি নাভাৱিব। আপুনি নিজৰ প্ৰৱল
ইচ্ছাক ক্ষান্ত হব নিদিব। এই কিতাপত লিখা নতু ন নিয়মৰ স্বৰ্গৰ বিষয়ে দিয়া
ৰুপৰ্খাৰ পৰা আপ�োনাৰ দৃষ্টি আঁতৰ নকৰিব। আমাৰ প্ৰজন্মই কেৱল আমাৰ প্ৰতি
আশা কৰাই নহয় কিন্তু কিছু মানে আপ�োনাক তেওঁল�োকৰ আগত যীচু ক প্ৰকাশ
কৰাৰ বাবে প্ৰচণ্ড আগ্ৰহী আৰু কিছু মানৰ বাবে ঈশ্বৰৰ উ-সাহ আৰু শক্তি ব্যাপ্ত
কৰাৰ প্ৰয়�োজনীয়তা আছে। আপ�োনাৰ অনন্তকলীয়া লক্ষ্যস্হানেও আপ�োনাৰ বাবে ৰৈ
আছে। আপুনি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহত অতিমাত্ৰা ভৰষা কৰি কৃ তকাৰ্য্য হব পাৰিব।তেওঁ
বিশ্বাসী, ঈশ্বৰ ৰাজ্যৰ সহনাগৰিক হিচাপে মই আপ�োনাল�োকক আবেদন জনাইছ�ো।
আপ�োনাৰ আমন্ত্ৰণক সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু আপ�োনাৰ মন�োনয়নক নিশ্চিত কৰক।
আপুনি শেষলৈকে দ�ৌৰক। আপুনি যেতিয়া দহ মিলিয়ন বছৰ পাছলৈ ঘূৰি চাব
তেতিয়া আপুনি আনন্দিত হব যে আপুনি আপ�োনাৰ কাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ কৰিলে।আপুনি
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক অতি বেছি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ বুলি ভাৱিব নালাগিব।সেইবাবে জয়ী হবলৈ
আপুনি দ�ৌৰি থাকক। শেষ উ-সাহৰ বাক্য হিচাপে মই প�ৌলে সাধুসকলৰ বাবে
আন্তৰিকতাৰে কৰা প্ৰাৰ্থনাট�ো উল্লেখ কৰিছ�োঁ,
ব্যক্তিগত প
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“আৰু আমাৰ প্ৰভু যীচু যেতিয়া তেওঁৰ সকল�ো পবিত্ৰ ল�োকে সৈতে আহিব,
তেওঁৰ এই আগমনৰ কালত আমাৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ আগত তেওঁ যেন ত�োমাল�োকৰ
মন পবিত্ৰতাত নিৰ্দ্দোষীৰুপে থিৰ কৰে, এই নিমিত্তে ত�োমাল�োকলৈ আমাৰ
প্ৰেম যেনে, তেনেকৈ ইজনে সিজনলৈ আৰু সকল�োলৈক�ো প্ৰভু ৱে ত�োমাল�োকৰ
প্ৰেম বঢ়াই উপচাই পেলাওক।”(১ থিচলনীকিয়া ৩-১২,১৩পদ)

শাস্ত্ৰই অনন্তকালৰ পূৰস্কাৰৰ বিষয়ে এই কিতাপত প্ৰকাশ কৰিবপৰাতকৈ
অধিক বাক্য উল্লেখ কৰিছে। অনন্তকালৰ স�োধবিচাৰ আৰু পুৰষ্কাৰৰ
বিষয়ে উল্লেখ থকা বাক্যাংশৰ তালিকাৰ বিষয়ে জানিবলৈ অনন্ত জীৱনলৈ
পৰিচালিত,অনন্ততাৰ উপহাৰ পৰিদৰ্শন কৰক।
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আল�োচনাৰ বাবে প্ৰশ্ন
খণ্ড ৬ অধ্যায় ১৩-১৪

১. আ
 প�োনাৰ জাৱনত গুৰুত্বহীন বা আকৰ্ষহীন যেন লগা ক�োন�ো ক্ষেত্ৰ(বা জীৱনৰ
কেন্দ্ৰস্হ) আছে নেকি? এই বিলাকৰ বিষয়ে স্বৰ্গীয় দৃষ্টিক�োণৰ পৰা চিন্তা
কৰক। কিয় অৰ্থহীন যেন লগা আপ�োনাৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰসমূহ ঈশ্বৰৰ বাবে
গুৰুত্বপূৰ্ণ হব পাৰে?
২. আ
 মাৰ বহুতৰ বাবে প্ৰতিয�োগিতা কৰা বা তু লনা কৰাৰ প্ৰৱণতা প্ৰকৃ ত্তিগত।যেতিয়া
আমাৰ ধ্যান আনৰ সৈতে জ�োখমাখ কৰাত কেন্দ্ৰীভূ ত নকৰ�ো তেতিয়া ঈশ্বৰৰ
ৰাজ্যলৈ আমাৰ অগ্ৰসন কিহে সলনি কৰে?
৩.
আপ�োনাৰ জীৱন বহুগুণ কৰাৰ দ্বাৰাই সমৃদ্ধিশালী নে? কেনেকৈ আপুনি আপ�োনাৰ
সময়, প্ৰাৰ্থনা,প্ৰতিজ্ঞা আৰু সম্পদৰে উত্তম সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব?
৪. আ
 মাৰ
বাক্যই
পাৰিম
কৰিব

যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিত ১ য�োহন ৪-১৭ ত আমি আল�োচনা কৰিছিল�ো যিট�ো
কৈছে যে, আমি খ্ৰীষ্টৰ শ�োদ বিচাৰৰ আসনৰ সন্মূখত আত্মবিশ্বাসী হব
বুলি। এতিয়া আপুনি যি কৰি আছে তাক জনাৰ পাছত আপুনি বৰ্ণনা
পাৰিবলে কিয় এনে হয়?

৫. কেনেকৈ এই মূহুৰ্ত্ততেই অনন্তকাললৈ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা জীৱন গঢ়িবলৈ আপুনি
উদ্দেশ্যপ্ৰণ�োদিত হব?

ব্যক্তিগত প
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অতিৰিক্ত

কিদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি
“কিয়ন�ো তু মি যদি নিজ মুখেৰে যীচু ক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰা, আৰু ঈশ্বৰে
যে তেওঁক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তু লিলে,ইয়াক যদি হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰা,
তেন্তে পৰিত্ৰাণ পাবা। কাৰণ ধাৰ্মিকতাৰ নিমিত্তে হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰা হয়, আৰু
পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয়।”
(ৰ�োমীয়া ১০-৯,১০ পদ)
ঈশ্বৰে অনন্তকালৰ জীৱনৰ বাবে আপ�োনাক অৱস্হান গ্ৰহণ কৰা চাব বিচাৰে।
তেওঁ আপ�োনাৰ বাবে আৰু আপ�োনাৰ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁৰ পৰিকল্পনাৰ প্ৰতি তেওঁ
অতি আগ্ৰহী। কিন্তু আপনাৰ লক্ষ্যস্হানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ মাত্ৰ এটাই পথ
আছে আৰু সেইয়া হল ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীচু খ্ৰীষ্টৰ য�োগেদি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰি। যীচু ৰ
মৃত্যু আৰু পুনৰুত্থানৰ য�োগেদি ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ বাবে তেওঁৰ ৰাজ্যত তেওঁৰ সন্তান
হৈ স�োমাবলৈ পথ নিৰ্ম্মান কৰিলে। ক্ৰু চত যীচু ৰ ত্যাগে আপ�োনাৰ বাবে অনন্তকলীয়া
আৰু প্ৰচু ৰ বিনীমূলীয়া সহজলভ্য জীৱন সম্ভৱ কৰিলে।পৰিত্ৰাণ হৈ ঈশ্বৰৰ এক
বৰ আৰু ইয়াক পাবলৈ বা ইয়াৰ উপযুক্ত হবলৈ আপুনি নিজে এক�োকে কৰিব
ন�োৱাৰে। এই মূল্যৱান বৰ বা উপহাৰ পাবলৈ প্ৰথমে আপুনি আপ�োনাৰ সৃষ্টিকৰ্ত্তাৰ
পৰা স্বাধীনভাৱে জীয়াই থকাৰ(কিয়ন�ো ইয়েই হল আপুনি কৰা পাপসমূহৰ মূল)
পাপ স্বীকাৰ কৰক। এই অনুশ�োচনা হল পৰিত্ৰাণ প�োৱাৰ এটা অপৰিহাৰ্য্য অংশ।
পাঁচহাজাৰ ব্যক্তিয়ে পিৰত্ৰাণ প�োৱাৰ দিনা পাঁচনিকৰ্মৰ পুথিত পিতৰে এইট�ো স্পষ্ট
কৰিছে, “এতেকে মন পালটাই ঘূৰি আহাঁ,যেন ত�োমাল�োকৰ পাপ ম�োচন হয়, আৰু
এইদৰে প্ৰভু ৰ সন্মূখৰ পৰা শান্তিযুক্ত কাল আহে।”(পাঁচনিকৰ্ম ৩-১৯ পদ)শাস্ত্ৰই
কৈছে যে আমি প্ৰত্যেকেই পাপৰ দাস ৰুপে জন্ম পাইছ�ো। এই দাসত্বৰ মূল হল
আদমে কৰা পাপ,যি ইচ্ছাকৃ ত অবাধ্যতাৰে এই ধাৰা আৰম্ভ কৰিছিল। অনুশ�োচনা
হল অসত্যৰ পিতৃ যি চয়তান আৰু আপ�োনাৰ নিজৰ প্ৰতি বাধ্যতাৰ পৰা হাৱাৰ
এটা ইচ্ছা আৰু আপ�োনাৰ নতু ন প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি বাধ্য হ�োৱা যি আপ�োনাৰ
বাবে নিজৰ জীৱন দিলে। আপুনি আপ�োনাৰ জীৱনৰ ওপৰত যীচু ক প্ৰভু ত্ব কৰিব
দিবই লাগিব।
যীচু ক প্ৰভু কৰা মানে আপুনি তেওঁক আপ�োনাৰ জীৱনৰ মালিকীস্বত্ব(আত্মা,
প্ৰাণ, আৰু শৰীৰ) দিছে, আপুনি যি আৰু যি আছে সেই সকল�োকে। আপ�োনাৰ
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জীৱনৰ ওপৰত তেওঁৰ অধিকাৰ অদ্বিতীয় হব। আপুনি এনে কৰাৰ মূহুৰ্ত্ততে
আপ�োনাক অন্ধকাৰৰ পৰা মুক্তি দিব আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যৰ প�োহৰ আৰু গ�ৌৰৱলৈ
আপ�োনাক স্হানান্তৰিত কৰিব। আপুনি মৃত্যুৰ পৰা জীৱনলৈ সহজতে পাৰ হব আৰু
আপুনি তেওঁৰ সন্তান হব। যদি আপুনি যীচু ৰ য�োগেদি পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে তেন্তে
এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰক,

স্বৰ্গত থকা ঈশ্বৰ,মই স্বীকাৰ কৰিছ�ো যে মই এজন পাপী আৰু আপ�োনাৰ
ধাৰ্মিকতাৰ মানদণ্ডৰ মই অয�োগ্য। ম�োৰ পাপৰ কাৰণে মই অনন্তকালৰ
স�োধবিচাৰৰ বাবে মই য�োগ্য। আপ�োনাক ধন্যবাদ জনাইছ�ো ম�োক ম�োৰ
এই অৱস্হাতেই ত্যাগ নকৰাৰ বাবে কাৰণ কুমাৰী মৰিয়মলৈ জন্ম হ�োৱা
আপ�োনাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ যীচু খ্ৰীষ্টক ম�োৰ কাৰণে মৰিবলৈ আৰু ক্ৰু চত ম�োৰ
শাস্তি তেওঁৰ ওপৰত লহলৈ পঠালে।মই বিশ্বাস কৰ�ো যে তেওঁ তিনিদিনৰ
দিনা ত�োলা হল আৰু আপ�োনাৰ স�োঁহাতে ম�োৰ প্ৰভু ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে বহী
আছে।সেইবাবে এই মূহুৰ্ত্ততেই মই আপ�োনাৰ পৰা ম�োৰ স্বাধীনতাৰ বাবে
অনুতপ্ত হৈছ�ো আৰু জীৱন সম্পূৰ্ণকৈ যীচু ৰ প্ৰভু ত্বক দিছ�ো।মই আপ�োনাক
ম�োৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্তা বুলি মই স্বীকাৰ কৰিছ�ো।আপ�োনাৰ আত্মাৰে আপুনি
ম�োৰ জীৱনলৈ আহক আৰু ম�োক আপ�োনাৰ সন্তানলৈ সলনি কৰক।মই
আগতে আবদ্ধ হৈ অন্ধকাৰৰ সকল�ো পৰিত্যাগ কৰিছ�ো আৰু আজিৰ পৰা
আৰু আগলৈ মই নিজৰ বাবে জীয়াই নাথাক�ো। আপ�োনাৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা
আপুনি যি ম�োৰ বাবে জীৱন দান কৰিলে যাতে মই অনন্তকাল জীয়াই
থাকিম, আপ�োনাৰ বাবে জীয়াই থাকিম।প্ৰভু ত�োমাক ধন্যবাদ জনাইছ�ো।
ম�োৰ জীৱন এতিয়া সম্পূৰ্ণ আপ�োনাৰ হাতত আৰু আপ�োনাৰ বাক্য মতে মই
কেতিয়াও লাজত নপৰিম।
ঈশ্বৰৰ পৰিয়াললৈ আপ�োনাক স্বাগতম জনাইছ�ো। মই আপ�োনাক উ-সাহিত
কৰিছ�ো যাতে আন বিশ্বাসীৰ সৈতে আপুনি আপ�োনাৰ ৰ�োমাঞ্চক বাতৰি বিতৰন
কৰে। এইট�োও গুৰুক্বপূৰ্ণ যে আপুনি এটা স্হানীয় বাবেল বিশ্বাসী গাৰ্জাত যাতে
য�োগদান কৰে আৰু আপ�োনাৰ নতু ন বিশ্বাসক উ-সাহিত কৰা আন ব্যক্তিৰ সৈতে
য�োগসুত্ৰ যাতে স্হাপন কৰে। আমাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ সৈতে আপ�োনাৰ ঠাইত গীৰ্জা
বিচাৰিবলৈ সহায় পাবলৈ বিনা দ্বিধাই য�োগায�োগ কৰক(messenger international
.org পৰিদৰ্শন কৰক)।
আপুনি এইমাত্ৰ এটা সকল�োতকৈ অসাধৰণ যাত্ৰাত নিযুক্ত হৈচে। আপুনি
দৰ্শন,অনুগ্ৰহ আৰু ঈশ্বৰৰ সৈতে বন্ধু ত্বৰ প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি হওক।
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মেচেঞ্জাৰ ইন্টাৰনেচনেল,ব্যক্তি,
পৰিয়াল, আৰু মণ্ডলী আৰু ৰাষ্ট্ৰক
ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা পৰিবৰ্তি ত
কৰিব পৰা সামৰ্থৰ অনুভৱ কৰবলৈ
সহায় কৰিবলৈ স্হাপনা কৰা হৈছে।
এই কথাৰ অনুমান হলে জীৱন
সামৰ্থৱান হৈ যাব, সমাজ সলনি হৈ
যাব, আৰু আমাৰ সংসাৰত হৈ থকা
অন্যায়ৰ প্ৰতি মাত মতা হব।

Cloud Library এইট�ো এটা এনে
অনলাইন স্হান যত সম্পূৰ্ণ সংসাৰৰ
পালক আৰু নেতাবিলাকে নিজৰ নিজৰ
ভাষাত বিনামূল্যেই সকল�ো সামগ্ৰী চাব
পাৰে আৰু ডাউনল�োড কৰিব পাৰে।
৮০ কৈয়�ো অধিক ভাষাত এই সামগ্ৰী
ডাউনল�োড কৰিবলৈ CloudLibrary.org
যাওক।
ই-কিতাপ আৰু অডিঅ,
কিতাপ, বাইবেল.....

অডিঅ

অধিক লাগে? ইয়াত স্কেন কৰক

